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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Rumput Laut  

Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki susunan 

kerangka seperti akar, batang dan daun. Meskipun wujudnya tampak seperti ada 

perbedaan, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk thalli (Aslan, 2005). Rumpit 

laut tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengolahan makanan, namun 

secara luas rumput laut digunakan sebagai bahan baku industri komestik dan 

farmasi.Secara umum dalam bidang makanan rumput laut dapat diolah langsung 

sebagai sayur, olahan dodol dan kue serta dengan proses yang lebih kompleks 

dengan melakukan ekstraksi hidrokolid yang terkandung di dalam rumput laut itu 

sendiri (Buriyo dan Kivaisi, 2003). 

Tabel 1. Kandungan Kimia Rumput Laut Kering Parameter Kandungan (per 100 g 

bahan) 

Parameter  Kandungan Satuan  

Karbohidrat 

Protein  

Lemak  

 83,50 

1,30 

1,20 

gram 

gram 

gram 

Serat  2,70 gram 

Abu   4,00 gram 

Kalsium  

Besi  

Natrium  

Kalium     

Thiamin    

Riboflavin   

Niasin          

 756,00 

7,80 

115,00 

107,00 

0,01 

0,22 

0,20 

miligram 

miligram 

miligram 

miligram 

miligram 

miligram 

miligram 

Sumber : FAO (2005)  

 

Faktor yang mempengaruhi komposisi kimia rumput seperti spesies, 

tempat tumbuh, umur panen dan musim (Ahda dkk, 2005)). Beberapa komponen-

komponen utama yang terdapat dalam makroalga laut adalah karbohidrat (gula 

atau vegetable gum), protein, lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan 
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senyawa-senyawa garam natrium dan kalium. Rumput laut juga mengandung 

vitamin, seperti vitamin A (β-karoten), B1, B2, B6, B12, dan vitamin C serta 

mengandung mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, dan 

iodium (Anggadiredja dkk, 2006).  Komposisi kimia dari rumput laut kering dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

2.1.1 Morfologi Rumput Laut Gracilaria sp. 

Rumput laut Gracilaria sp. adalah rumput laut yang termasuk pada kelas 

alga merah (Rhodophyta) dengan nama daerah yang bermacam-macam, seperti: 

sango-sango, rambu kasang, janggut dayung, dongi-dongi, bulung embulung, 

agar-agar karang, agar-agar jahe, bulung sangu dan lain-lain. Rumput laut marga 

Gracilaria banyak jenisnya, masing-masing memiliki sifat-sifat morfologi dan 

anatomi yang berbeda serta dengan nama ilmiah yang berbeda pula, seperti: 

Gracilaria confervoides, Gracilaria gigas, Gracilaria verucosa, Gracilaria 

lichenoides, Gracilaria crasa, Gracilaria blodgettii, Gracilaria arcuata, 

Gracilaria taenioides, Gracilaria eucheumoides, dan lain sebagainya 

(Anggadiredja, 2006).  

Rumput laut Gracilaria umumnya mengandung agar, atau disebut juga 

agarofit sebagai hasil metabolisme primernya. Agar-agar diperoleh dengan 

melakukan ekstraksi rumput laut pada suasana asam atau basa serta diproduksi 

dan dipasarkan dalam berbagai bentuk, misalnya, agar-agar tepung, agar-agar 

kertas dan agar-agar batangan dan diolah menjadi berbagai bentuk penganan 

(kue), puding, jelly, dan dijadikan bahan tambahan dalam industri farmasi. 

Kandungan serat agar-agar relatif tinggi, sehingga agar-agar dikonsumsi pula 

sebagai makanan diet. Melalui proses tertentu agar-agar diproduksi juga untuk 
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kegunaan di laboratorium sebagai media kultur bakteri atau kultur jaringan 

(Angkasa dkk, 2011). Menurut Saputro dkk (2009) klasifikasi rumput laut jenis 

Gracilaria adalah sebagai berikut:  

Divisi  : Rhodophyta  

Kelas  : Rhodophyceae  

Ordo   : Gigartinales  

Famili   : Gracilariaceae  

Genus   : Gracilaria  

Spesies  : Gracilaria sp.  

 
Gambar 1. Rumput Laut Gracilaria sp. 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Rumput laut di Indonesia berkembang dengan melimpah dan dalam 

berbagai jenis. Jenis rumput laut penghasil agar salah satunya, yang kini tengah 

banyak di manfaatkan dan memiliki prospek baik di Indonesia adalah Gracilaria 

sp, Gelidiella sp, dan Gelidium sp. (Riska, 2006). Genus Gracilaria paling banyak 

digunakan karena selain jenis tersebut murah harganya dan mudah diperoleh. 

Keunggulan Gracillaria lainnya adalah warnanya yang putih sedangkan Gelidium 

berwarna cokelat kusam. Menurut Ahda dkk (2005), keistimewaan rumput laut 

Gracillaria adalah dapat dibudidayakan di tambak. Pemanenan dilakukan jika 
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rumput laut tersebut sudah cukup umur yaitu setelah 90 hari dan panen berikutnya 

setelah rumput laut berumur 60 hari.  

Secara fisik tumbuh di lautan rumput laut Gracilaria sp. dapat dilihat 

pada Gambar 1. Ciri-ciri umum rumput laut marga Gracilaria adalah bentuk 

thallus yang memipih atau silindris, membentuk rumpun dengan tipe percabangan 

yang tidak teratur, thallus menyempit pada pangkal percabangan. Sifat substansi 

thallus Gracilaria seperti tulang rawan (cartilagenous). Ujung- ujung thallus pada 

umumnya meruncing, permukaannya halus atau berbintil-bintil. Garis tengah 

thallus berkisar antara 0,5-4,0 mm. Panjang dari Gracilaria dapat mencapai 30 cm 

atau lebih. Ciri khusus secara morfologis memiliki duri yang tumbuh berderet 

melingkari thallus dengan interval yang bervariasi sehingga membentuk ruas-ruas 

thallus di antara lingkaran duri (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

2000). Tabel kandungan rumput laut Gracilaria sp dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Rumput Laut Gracilaria sp 

Parameter Gracilaria sp
 
(%) 

Kadar Air 14,55-24,09 

Protein                    3,05 - 4,05 

Karbohidrat - 

Lemak                    0,11 - 0,37 

Serat Kasar - 

Abu    7,64-13,75 

Agar-agar 74,36-97,55 

Sumber: Rendita, (2000), 6,25x Total  

 

2.2  Agar-agar  

Agar-agar merupakan hasil ektraksi Agar-agar adalah produk ekstraksi 

rumput laut merah (agarophyte) (Winarno, 1990). Agar- agar disebut sebagai 

gelosa atau gelosa bersulfat dengan rumus molekul C6H10O5 atau (C6H10O5)n 

H2SO4. Selain mengandung polisakarida sebagai senyawa utama, agar-agar juga 

mengandung kalsium dan mineral lainnya (Angka dan Suhartono 2000). Menurut 
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Ahda dkk (2005) agarophyte yang paling penting adalah jenis Gelidium sp, 

Gracilaria sp, Pterocladia sp, Acanthopeltis japonica dan Ahnfeltis plicata. Agar-

agar merupakan kompleks polisakarida linier yang mempunyai berat molekul 

120.000, tersusun dari beberapa jenis polisakarida, antara lain: 3,6-anhidro 

Lgalaktosa, D-galaktopiranosa dan sejumlah kecil metil D-galaktosa.   

Tabel 3. Standard Mutu Agar-agar  

Komponen  Spesifikasi  

Kadar Air  Max. 12 

Kadar Sulfat  18-40 % 

Abu  Max 35 % 

Abu tak larut asam  Max 1% 

Pb (Timbal) Max 5 ppm 

Viskositas  Max 1,5% sol 

Kehalusan tepung  Max 60 mesh 

pH  7-9 

Sumber: Poncomulyo dkk (2006) 

Agar-agar adalah produk kering tidak berbentuk (amorphous), 

mempunyai sifat seperti gelatin. Alga laut makro kelompok agarophyte molekul 

agar-agar terdiri dari rantai linier galaktan. Galaktan adalah polimer dari 

galaktosa. Dalam menyusun senyawa agar-agar, galaktan dapat berupa rantai 

linier yang netral maupun sudah berasosiasi dengan metil atau asam sulfat. 

Galaktan yang sebagian monomer galaktosanya membentuk ester dengan metil 

disebut agarosa sedangkan galaktan yang tersesterkan dengan asam sulfat disebut 

agaropektin.  Agar-agar yang diperdagangkan di pasaran umumnya dijual dalam 

bentuk kering dengan deskripsi sebagai berikut : warnanya putih sampai kuning 

pucat, berbau khas agar-agar, serta dikemas dalam bentuk tepung, batangan, 

serpihan, butiran atau lembaran seperti kertas.  

Agar-agar yang diperdagangkan terdapat dalam berbagai bentuk, seperti 

dalam bentuk granula, bubuk, batang kuning pucat dan tidak berbau. Di Indonesia 
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standar mutu agar-agar sudah dicantumkan dalam Standar Industri Indonesia (SII) 

pada Tabel 3. Spesifikasi fisik agar-agar juga dideskripsikan dalam ”Food 

Chemical Codex” (2005) yang meliputi kandungan arsen, kadar abu tidak larut 

asam, kadar abu total, gelatin, logam berat, bahan asing tidak larut, timah, susut 

pengeringan, pati dan penyerapan air. Persyaratan spesifikasi tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

2.3  Struktur Kimia Agar-agar 

Struktur agar-agar terdiri atas dua komponen utama, yaitu agarosa dan 

agaropektin dalam jumlah yang bervariasi (Osvaldo, 2006). Unit gula dasar 

penyusun agar-agar dapat dilihat pada Tabel  4. Agar-agar merupakan salah satu 

dari gum polisakarida yang telah lama dikenal dan merupakan koloid hidrofilik 

yang diekstrak dari alga laut tertentu dari kelas Rhodophyceae (Klamarong, 

2002).  

Tabel 3. Unit Gula Penyusun Agar-agar 

Agar-agar Unit Gula Penyusun 

Agarosa  D-galaktosa  

L-galaktosa 

3,6-anhidrogalaktosa 

D-xilosa 

Agaropektin  D-galaktosa 

L-galaktosa 

3,6-anhidrogalaktosa 

D-xilosa 

Galaktosa sulfat 

Asam piruvat 

Sumber: Osvaldo (2006) 

 

Agarosa merupakan komponen pembentuk gel yang netral dan tidak 

mengandung sulfat (Hardinasti, 2009). Agarosa bersifat netral yang merupakan 

pengulangan dari unit-unit agarobiosa. Agarobiosa sebagai gel esensial, 

merupakan fraksi dari agar yang mempunyai bobot molekul lebih dari 10.000 
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Dalton bahkan lebih dari 150.000 Dalton dengan kandungan sulfat yang rendah ≤ 

0.5% (Armisen dkk, 2000). Agarosa merupakan suatu komponen agar yang 

responsif terhadap pembentukan gel. Agarosa bersifat netral yang terdiri dari 

susunan unit dasar berulang dari agarobiosa disakarida yang disusun oleh rantai 

1,4 dan 3,6–anhidro-L-galaktosa dan 1,3-D-galaktosa (Yuandika, 2009)  

Agaropektin merupakan suatu polisakarida sulfat yang tersusun dari 

agarosa dengan variasi ester asam sulfat; asam D-glukoronat dan sejumlah kecil 

asam piruvat. Kandungan sulfat bervariasi pada setiap jenis rumput laut dan 

biasanya sekitar 5-10% (Peterson dan Johnson 1978). Agaropektin sisa dari 

agarobiosa mempunyai bobot molekul < 20.000 Dalton (14.000 Dalton) dengan 

komponen sulfat yang lebih besar 5-8% (Armisen dkk, 2000). Struktur molekul 

agar-agar dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Struktur molekul agar 

Sumber: Anynomous (2011) 

2.4  Hidrolisis Asam  

Penelitian Osvaldo (2006) memperlihatkan bahwa sifat pati termodifikasi 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh pH, suhu inkubasi dan konsentrasi pati yang 

digunakan selama proses modifikasi. Pati termodifikasi asam dibuat dengan 

menghidrolisis pati dengan asam dibawah suhu gelatinisasi, pada suhu sekitar 

52
o
C. Reaksi dasar meliputi pemotongan ikatan a-1,4-glukosidik dari amilosa a-
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1,6-D-glukosidik dari amilopektin, sehingga ukuran molekul pati menjadi lebih 

rendah dan meningkatkan kecenderungan pasta untuk membentuk gel . Pati 

termodifikasi asam memiliki viskositas pasta panas lebih rendah, kecenderungan 

retrogradasi lebih besar, ratio viskositas pasta pati dingin dari pasta pati panas 

lebih rendah, granula yang mengembang selama gelatinisasi dalam air panas lebih 

rendah, peningkatan stabilitas dalam air hangat di bawah suhu gelatinisasi dan 

bilangan alkali lebih tinggi (Klanarong Sriroth, 2002).  

Dalam metode hidrolisis asam ini konsentrasi asam, temperatur, 

konsentrasi pati dan waktu reaksi dapat bervariasi tergantung dari sifat pati yang 

diinginkan. Molekul amylosa mudah terpecah dibanding dengan molekul 

amylopektin sehingga saat hidrolisa asam berlangsung akan menurunkan gugus 

amylosa. Thin-boiling Starch adalah pati termodifikasi yang diperoleh dengan 

cara hidrolisis dengan mengasamkan suspensi pati sampai pH tertentu dan 

memanaskan pada suhu tertentu sampai diperoleh derajat konversi yang 

diinginkan. Kegunaan utama thin-boiling starch adalah dalam larutan pembuatan 

gypsum wallboard, gum candies dan sizing tekstil (Atichokudomchaia dkk, 2000).  

Proses hidrolisis pati akan menghasilkan polimer rantai pendek yang 

disebut dekstrin. Dekstrin, dibuat dari pati melalui proses enzimatik atau proses 

asam yang disertai. Dekstrin yang terbentuk akan mengakibatkan turunnya nilai 

BM (berat molekul) suatu senyawa yang berakibat pada perubahan beberapa 

karater fisik senyawa terhidrolisis (Koswara, 2006). Sifat-sifat yang penting dari 

dekstrin ialah viskositas menurun, kelarutan dalam air dingin meningkat dan 

kadar gula menurun. 
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Dibandingkan dengan pati aslinya, pati termodifikasi asam menunjukkan 

sifat-sifat yang berbeda, seperti penurunan viskositas sehingga memungkinkan 

penggunaan pati dalam jumlah yang lebih besar, penurunan kemampuan 

pengikatan iodine, pengurangan pembengkakan granula selama gelatinisasi, 

penurunan viskositas intrinsic, peningkatan kelarutan dalam air panas di bawah 

suhu gelatinisasi, suhu gelatinisasi lebih rendah, penurunan tekanan osmotik 

(penurunan berat molekul), peningkatan rasio viskositas panas terhadap viskositas 

dingin dan peningkatan penyerapan NaOH (bilangan alkali lebih tinggi). Akan 

tetapi sama seperti pati alami, pati termodifikasi bersifat tidak larut dalam air 

dingin (Koswara, 2006). 

Metode hidrolisa asam, biomassa lignoselulosa dipaparkan dengan asam 

pada suhu dan tekanan tertentu selama waktu tertentu, dan menghasilkan 

monomer gula dari polimer selulosa dan hemiselulosa. Beberapa asam yang 

umum digunakan untuk hidrolisa asam antara lain adalah asam sulfat (H2SO4), 

asam perklorat, dan HCl. Asam sulfat merupakan asam yang paling banyak diteliti 

dan dimanfaatkan untuk hidrolisis asam. Hidrolisa asam dapat dikelompokkan 

menjadi hidrolisa asam pekat dan hidrolisis asam encer (Taherzadeh & Karimi, 

2007). Hidrolisis asam pekat dengan konsentrasi asam 4-7 M sedangkan hidrolisis 

asam encer menggunakan asam dengan konsentrasi 1-3 M (Klanarong, 2003) 

  Variasi konsentrasi asam dapat mempengaruhi derajat kristalin selulosa 

serbuk gergaji kayu dan derajat kristalinitas mempengaruhi sifat mekanis selulosa 

kristalin yang dihasilkan yakni semakin tinggi derajat kristalinitas maka kekuatan 

tarik, kekuatan putus dan modulus elastisitas juga semakin tinggi. Penelitian yang 

dilakukan menghasilkan derajat kristalinitas terendah pada konsentrasi 17,5 ml/g 
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dan diindikasikan sebagai konsentrasi kritis sehingga menyebabkan selulosa 

bersifat anisotropis, sedangkan konsentrasi HCl 8,75 ml/g merupakan konsentrasi 

optimum yang menghasilkan derajat kristalinitas 74%, kekuatan tarik 20,1 kPa, 

kekuatan putus 17,6 kPa dan modulus elastisitas 1335 kPa.  Mimi Sumiatia 

Hidrolisa asam dapat dilakukan pada suhu rendah. Namun demikian, 

konsentrasi asam yang digunakan sangat tinggi (30 – 70%). Proses ini juga sangat 

korosif karena adanya pengenceran dan pemanasan asam. Proses ini 

membutuhkan peralatan metal yang mahal atau dibuat secara khusus. Recovery 

asam juga membutuhkan energi yang besar. Di sisi lain, jika menggunakan asam 

sulfat, dibutuhkan proses netralisasi yang menghasilkan limbah gypsum/kapur 

yang sangat banyak. Dampak lingkungan yang kurang baik dari proses ini 

membatasi penggunaan asam perklorat dalam proses ini. Hidrolisa asam pekat 

juga membutuhkan biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi, hal ini 

mengurangi ketertarikan untuk komersialisasi proses ini (Taherzadeh & Karimi, 

2007) 

Hidrolisa asam encer juga dikenal dengan hidrolisis asam dua tahap (two 

stage acid hydrolysis) dan merupakan metode hidrolisis yang banyak 

dikembangkan dan diteliti saat ini. Hidrolisa asam encer pertama kali dipatenkan 

oleh H.K. Moore pada tahun 1919. Potongan (chip) kayu dimasukkan ke dalam 

tangki kemudian diberi uap panas pada suhu 300
o
F selama satu jam. Selanjutnya 

dihidrolisis dengan menggunakan asam fosfat. Hidrolisa dilakukan dalam dua 

tahap. Hidrolisat yang dihasilkan kemudian difermentasi untuk menghasilkan 

ethanol. Hidrolisis selulosa dengan menggunakan asam telah dikomersialkan 

pertama kali pada tahun 1898 (Hamelinck, Hooijdonk, & Faaij, 2005). Tahap 
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pertama dilakukan dalam kondisi yang lebih ‘lunak’ dan akan menghidrolisis 

hemiselulosa (misal 0,7% asam sulfat, 190
o
C). Tahap kedua dilakukan pada suhu 

yang lebih tinggi, tetapi dengan konsentrasi asam yang lebih rendah untuk 

menghidrolisa selulosa (215
o
C, 0,4% asam sulfat) (Hamelinck dkk, 2005). 

Waktu hidrolisis sangat berpengaruh terhadap reaksi yang terjadi. Suhu 

merupakan katalis dalam suatu reaksi. Semakin lama pengaplikasian suhu maka 

reaksi akan semakin lama terjadi (Herliana, 2003). Semakin lama pemanasan, 

warna akan semakin keruh dan semakin besar konversi yang dihasilkan. Waktu 

yang diperlukan untuk proses hidrolisa asam sekitar 1 hingga 3 jam. Sedangkan 

kombinasi modifikasi pati dengan asam membutuhkan waktu yang relatif singkat. 

Asam merupakan katalis hidrolisis atau pemutus ikatan hidrat yang kuat. Semakin 

tinggi konsentrasi asam yang digunakan porses pemutusan ikatan akan semakin 

tinggi yang berakibat pada waktu hidrolisis semakin pendek (Yesica, 2003). Asam 

yang umum digunakan untuk proses hidrolisis adalah asam sulfat, asam klorida 

dan asam sitrat. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2001) dengan 

konsentrasi asam 3 M waktu yang dibutuhkan untuk proses modifikasi pati selama 

10 menit.   

2.5  Standart Mutu Agar Pasty  

Agar pasty merupakan agar-agar dengan pengubahan beberpa sifat fisik 

terutama karakter gel yang terbentuk dengan penurunan nilai berat molekul 

melalui proses hidrolisis. Agar pasty yang diharapkan memiliki kemampuan 

sebagai hidrokoloid yang sama dengan agar-agar pada umumnya namun memilki 

tekstur yang tidak lagi keras. Hal ini ditujukan sebagai difersifikasi olahan rumput 

laut yang kemudian dapat menjadi hidrokoloid organik menggantikan gelatin.  
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Agar pasty merupakan agar bertekstur pasty dengan dengan proses 

hidrolisis sehingga terjadi proses depolimerisasi komponen kompleks penyusun 

agar. Agar pasty yang saat ini ada di Indonesia dengan brand Agaroles yang di 

produksi oleh PT. Java Biocolloid. Standard agaroles yang di produksi oleh PT. 

Java Biocolloid dapat dilihat pada Tabel 5. Agaroles yang diproduksi di PT. Java 

Biocolloid merupakan agar yang dihirolisis menggunakan teknologi high pressure 

dan highh temperature untuk proses depolimerisasinya.  

Tabel 4. Standart Bubuk Agaroles di PT. Java Biocolloid 

Parameter  Agaroles 30  

1. Parameter Fisik  

Warna  

Ukuran Partikel  

Gell Strenght (2,7 cm)  

Tekstur  

 

Bubuk berwarna putih  

60 mesh 

Min 100 

Pasty 

2. Parameter Kimia  

pH Suspension 10% 

pH solution 1,5 % 

Kadar Air  

Turbidity 

Ash content  

Total Heavy metal as pB 

Lead  

Cadmium 

Mercury 

Arsenic 

 

5,00-7,50 

5,00-7,50 

Max 18% 

Max 30 

Max 5% (EU 231/2012) 

<10 ppm 

< 5 ppm 

< 2 ppm 

<1 ppm 

<3 ppm 

3. Parameter Mikro  

TPC 

Yeast and Mold 

Ecolli 

Salmonella 

Coliform  

 

< 5000 UFC/g 

< 200 UFC/g 

Absent in 20 g 

Absent in 20 

Absent in 0,1 g 

4. Masa Simpan  36 bulan  

Sumber: PT. Java Biocolloid (2001) 

 

2.6  Custard  

Custard merupakan salah satu dessert Italia berbentuk puding. Custard 

merupakan makanan manis berbentuk puding dengan bahan baku dasar berupa 
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telur dan susu serta bahan tambahan lainnya (American Egg Board, 2011).  

Terdapat dua jenis custard, yaitu custard cetak dan custrad panggang. 

Custard cetak dibuat dengan memperhatikan hasil cetakan pada akhir 

plating. Custard cetak atau biasa disebut dengan Stirrer custard dibuat dengan 

memasak bahan kemudian mencetak dalam wadah dan menunggu hingga dingin 

sehingga custard dapat dilepas dari cetakannya. 

Sedangkan bake custard atau custard panggang adalah custard yang cara 

menyajiannya dalam cup dan dimakan menggunkan sendok tanpa memperhatikan 

kehalusan hasil akhir karena tidak dicetak.  

 
Gambar 3. Custard (Italian dessert) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Proses Pembuatan Custard menurut Melisa (2009) membuhkan bahan-

bahan seperti 4 kuning telur, 3 sendok makan tepung maizena, 3700 ml susu, 0,5 

sendok teh garam, 100 g gula, 2 sendok makan mentega, Ekstrak vanila 

secukupnya.  

Pembuatan custard dilakukan dengan mencampur semua bahan-bahan 

kecuali kuning telur di dalam sebuah wajan. Campur 3 gelas susu, 3 sendok 

makan maizena, 0,5 sendok teh garam, 0,5 gelas (100 g) gula, 2 sendok makan 



17 

mentega, dan sedikit ekstrak vanila di dalam sebuah wajan. Aduk hingga 

tercampur sempurna. Kemudian panaskan dengan api sedang hingga hampir 

mendidih. Kocok kuning telur dalam wadah berukuran sedang hingga 4 kuning 

telur tersebut terlihat pucat. Tuang krim tersebut ke dalam kuning telur dan 

lanjutkan mengocok kuning telurnya setelah melakukan ini. Hal ini akan 

memanaskan kuning telurnya tanpa memasaknya. Selanjutnya tuang campuran 

tersebut ke dalam wajan dan masak dengan api sedang dan aduk terus dengan 

spatula saat memasaknya hingga custardnya mengental. Tunggu setidaknya lima 

menit hingga custardnya sedikit mengental. 


