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4. PEMBAHASAN  

 

Hasil kadar air di Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar air ubi cv. Cilembu yaitu 57,74±0,77 

g/100 g sedangkan kadar gula ubi cv. Cilembu yaitu 29,8±0,08 oBrix. Setelah itu, proses 

formulasi es krim dengan ditambah ubi cv. Cilembu dilakukan dengan ditetapkan 5 

formulasi yaitu formulasi kontrol (0% ubi cv. Cilembu), formulasi A (25% ubi cv. 

Cilembu dengan persentase whipped cream 75%), formulasi B (50% ubi cv. Cilembu 

dengan persentase whipped cream 50%), formulasi C (75%% ubi cv. Cilembu dengan 

persentase whipped cream 25%), dan formulasi D (100% ubi cv. Cilembu dengan 

persentase whipped cream 0%). Semua formulasi di atas dilakukan sensori dan hasil 

sensori menunjukkan bahwa formulasi kontrol, A, dan B merupakan formulasi yang 

disukai oleh panelis dari tingkat kemanisan dan overall. Dengan demikian, ketiga 

formulasi dipilih untuk sampel penelitian utama untuk diuji secara fisikokimia dan 

sensori. 

 

Hasil kadar air es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu menunjukkan kadar air 

yang semakin meningkat. Pada Tabel 6, kadar air es krim formulasi B paling tinggi 

sebesar 69,68±0,46 g/100 yang berbeda nyata dengan formulasi kontrol dan A. Kadar air 

terkecil ada di es krim kontrol sebesar 62,92±0,37 g/100 g. Menurut Goff dan Hartel 

(2013), jumlah kadar air di es krim kisaran 60-65% disusul dengan total padatan mencapai 

30-35%. Nilai kadar air es krim formulasi A sebesar 66,19±0,30 g/100 g dan B 

69,68±0,46 g/100 g di Tabel 6 bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh Goff dan Hartel (2013) bahwa jumlah kadar air berada di kisaran 60 - 65%. Hal ini 

disebabkan karena kadar air pada ubi cv. cilembu yang cukup tinggi yaitu 57,74±0,77 

g/100 g sehingga kadar air menjadi semakin meningkat.  

 

Kadar air yang meningkat juga disebabkan karena proses pengikatan air oleh kompleks 

polisakarida di pasta ubi cv. Cilembu melalui proses hidrolisis. Kompleks polisakarida 

yang terdapat dalam ubi cv. Cilembu merupakan pati yang tersusun atas amilosa dan 

amilopektin. Amilosa dan amilopektin mengalami proses hidrolisis melalui pemecahan 

ikatan hidrogen pada suhu yang tinggi dan terjadilah proses pengikatan air saat itu juga 

(Fennema, 1996). 
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Kadar protein es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu menjadi semakin 

meningkat. Di Tabel 6, kadar protein di formulasi B paling tinggi mencapai 10,08±0,12 

g/100 g sedangkan kadar protein di formulasi kontrol paling rendah mencapai 9,35±0,11 

g/100 g. Menurut SNI nomor 01-3713-1995, kadar protein di es krim minimal 2,7%. 

Dengan demikian, kadar protein es krim yang ditambah ubi cv. Cilembu sesuai dengan 

pernyataan SNI nomor 01-3713-1995. 

 

Kadar protein yang semakin meningkat dapat disebabkan karena kandungan protein ubi 

cv. Cilembu yang cukup tinggi yaitu 1,6 g/100 g. Menurut Anonim (2018), kandungan 

protein pada whipped cream sebesar 2,05 g/100 g. Dengan whipped cream yang 

dikurangi,maka kandungan protein yang cukup tinggi dapat mempengaruhi hasil akhir es 

krim. Hal ini disebabkan karena kemampuan protein untuk mengikat air (water holding 

capacity). Protein dapat mengikat air ketika proses pengocokan es krim. Saat proses 

tersebut, kandungan protein membuat gelembung yang memerangkap udara dan tekstur 

mulai terbentuk pada es krim (Goff dan Hartel, 2013) 

 

Kadar lemak es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu menjadi semakin menurun. 

Kadar lemak di formulasi B menunjukkan kadar lemak yang terendah sebesar 6,02±0,10 

g/100 g yang berbeda nyata dengan formulasi Kontrol dan A. Menurut SNI nomor 01-

3713-1995, kadar lemak di es krim minimal 5%. Dengan demikian, ubi cv. Cilembu yang 

digunakan pada es krim dengan persentase 25%-50% menggantikan whipped cream 

sebagai fat replacer dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pembuatan es krim 

karena masuk dalam ketentuan yang dinyatakan oleh SNI nomor 01-3713-1995 bahwa 

lemak yang terkandung dalam es krim minimal 5%. 

 

Kadar lemak yang semakin menurun karena whipped cream dalam formulasi semakin 

berkurang. Whipped cream yang semakin berkurang menyebabkan nilai overrun es krim 

menjadi semakin turun. Bennion & Hughes (1975) menyatakan bahwa penggunaan 

whipped cream akan membantu pengembangan es krim, sehingga akan dihasilkan 

overrun yang tinggi. Penggunaan whipped cream yang semakin besar akan menghasilkan 

overrun yang besar. 
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Kadar pati di es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu semakin meningkat. Kadar 

pati tertinggi ada di formulasi B sebesar 0,025±0,001 mg/100 g yang berbeda nyata 

dengan formulasi kontrol dan A. Menurut Mayastuti (2002), ubi cv. Cilembu memiliki 

kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 20,1 g/100 g bahan. Kandungan 

karbohidrat di ubi cv. Cilembu tersusun atas amilosa dan amilopektin. Amilosa 

merupakan bagian dari rantai lurus sakarida yang sangat panjang dengan ikatan 1-4 

glikosidik sedangkan amilopektin merupakan rantai cabang sakarida yang sangat panjang 

dengan ikatan 1-6 glikosidik (Fennema, 1996). Selain itu, karbohidrat di ubi cv. Cilembu 

juga terdapat  serat yang larut air dan tidak larut air (Jessica et al., 2015). 

 

Nilai aktivitas antioksidan di Tabel 6 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 

meningkat setelah ditambah dengan ubi cv. Cilembu. Nilai aktivitas antioksidan terbesar 

ada di formulasi B sebesar 15,07±0,37 % yang berbeda nyata dengan formulasi kontrol 

dan A. Nilai aktivitas antioksidan terendah ada di formulasi kontrol sebesar 4,97±0,35 %. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohanraj dan Sivasankar (2014) bahwa kandungan 

antioksidan pada 100 g ubi jalar mengandung 14187 IU vitamin A dan 8509 µg beta 

karoten. Selain itu, di dalam ubi jalar terkandung vitamin B5, B6, B1, niasin dan thiamin. 

 

Es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu memiliki nilai beta karoten yang semakin 

meningkat. Di Tabel 6, es krim formulasi kontrol memiliki nilai beta karoten terkecil 

sebesar 26237,69±1000,78 mg/100 g. Es krim  formulasi A memiliki nilai beta karoten 

sebesar 73164,56±1501,30 mg/100 g dan formulasi B memiliki nilai beta karoten 

95822,78±1842,67 mg/100 g. Menurut Mayastuti (2002), ubi cv. Cilembu memiliki 

kandungan vitamin A dalam bentuk β – karoten sebesar 8.509 mg. β – karoten merupakan  

senyawa yang memiliki struktur yang berikatan kuat antar molekulnya (siklik) sehingga 

akan susah teroksidasi apabila tidak mengalami proses termal (Hendry & Houghton, 

1996). 

 

Nilai hardness di Tabel 7 menunjukkan bahwa formulasi B memiliki nilai hardness 

tertinggi yaitu 3635,71±72,11 gf disusul dengan nilai hardness formulasi A sebesar 

3327,15±58,64 gf. Nilai hardness terkecil ada di formulasi kontrol sebesar 

2616,66±83,35 gf. Nilai hardness sesuai dengan pernyataan Nattavong dan Kongkarn 
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(2016) bahwa fat replacer yang ditambahkan di es krim meningkatkan hardness karena 

fat replacer dimungkin mengubah struktur dan karakteristik sel udara di es krim menjadi 

semakin sempit. Hal itu akan menyebabkan udara yang masuk akan menjadi semakin 

sedikit. Semakin sedikit rongga maka semakin padat struktur es krim maka nilai hardness 

semakin meningkat. Setelah itu, Crizel et al. (2014) juga menyatakan bahwa penambahan 

fat replacer di es krim memberikan nilai hardness yang semakin meningkat. Nugroho 

(2013) juga menambahkan bahwa nilai hardness yang semakin meningkat di Tabel 7 

dapat disebabkan karena proses gelatinasi. Proses gelatinasi terjadi pada saat proses 

pencampuran bahan di dalam es krim. Pati yang terkandung dalam pasta ubi cv. Cilembu 

berinteraksi dengan bahan es krim. Saat proses gelatinasi terjadi, kandungan pati di ubi 

cv. Cilembu akan membentuk struktur jaringan berbentuk gel yang mengikat air sehingga 

hardness es krim semakin meningkat. 

 

Nilai viskositas es krim di Tabel 7 paling besar terdapat di formulasi B sebesar 

2098,33±37,31 CPaS. Setelah itu, nilai viskositas terkecil ada di formulasi kontrol sebesar 

1568,17±38,77 CPaS. Es krim yang ditambah dengan ubi cv. Cilembu justru 

meningkatkan viskositas es krim. Menurut Nattavong dan Kongkarn (2016),  fat replacer 

yang ditambahkan dalam es krim membuat struktur jaringan di es krim menjadi semakin 

viskositas. Nugroho (2013) juga menambahkan bahwa struktur jaringan yang dibentuk 

oleh fat replacer bisa bermacam-macam. Untuk fat replacer yang berbasis karbohidrat, 

fat replacer akan membentuk  struktur jaringan gel karena adanya peristiwa gelatinasi.  

 

Nilai overrun di Tabel 7 menunjukkan nilai overrun tertinggi ada di formulasi kontrol 

sebesar 26,67±3,65 ml. Saat es krim ditambah dengan ubi cv. Cilembu, nilai overrun 

menjadi turun seperti formulasi A yang memiliki nilai 20,55±5,34 ml dan formulasi B 

yang memiliki nilai 19,44±4,90 ml. Nilai overrun yang semakin turun sesuai dengan 

pernyataan Crizel et al. (2014) bahwa fat replacer yang ditambahkan di es krim akan 

menurunkan nilai overrun. Hal ini disebabkan karena persentase whipped cream yang 

berkurang di es krim. Lemak di dalam es krim mempunyai peran yang untuk 

pembentukan sel udara. 

 

Nilai overrun berkaitan erat dengan kandungan lemak yang terkandung dalam es krim. 

Berdasarkan Tabel 7, kadar lemak yang semakin menurun juga diikuti dengan nilai 
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overrun yang menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bennion & Hughes (1975) 

bahwa  whipped cream mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan overrun 

es krim.  

 

Hasil analisa korelasi kadar air dengan overrun dan lemak menunjukkan korelasi negatif 

yang beda nyata namun berkorelasi positif secara beda nyata dengan viskositas, hardness, 

dan kadar pati. Menurut Goff dan Hartel (2013), nilai overrun sangat bergantung pada 

jumlah lemak di es krim. Ketika proporsi lemak dari whipped cream diganti dengan fat 

replacers berbasis karbohidrat (ubi cv. Cilembu) maka kadar air dan kadar pati yang ada 

di es krim semakin meningkat untuk menggantikan proporsi lemak yang turun. Menurut 

Nattavong dan Kongkarn (2016), fat replacer yang ditambahkan dalam es krim membuat 

struktur jaringan di es krim menjadikan nilai viskositas semakin tinggi. Nilai viskositas 

makin tinggi maka pergerakan antar molekul air menjadi sempit dan terhambat sehingga 

semakin sedikit udara yang masuk selama proses agitasi es krim. Hal itu menyebabkan 

nilai overrun menjadi rendah namun nilai hardness semakin tinggi. Nugroho (2013) juga 

menambahkan bahwa nilai hardness yang semakin dapat disebabkan karena proses 

gelatinasi. Proses gelatinasi terjadi ketika kandungan pati di ubi cv. Cilembu akan 

membentuk struktur jaringan berbentuk gel yang mengikat air sehingga hardness es krim 

semakin meningkat. 

 

Kadar air  pada es krim dengan pasta ubi cv. Cilembu di Tabel 7 dan tingkat penerimaan 

panelis terhadap tingkat kemanisan di Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tingkat 

kemanisan yang menurun dapat disebabkan karena  kadar air es krim yang semakin besar. 

Menurut Baer et al., (1999), kandungan air yang semakin besar menyebabkan kristal es 

yang semakin banyak sehingga permukaan es krim menjadi kasar, iceness, body es krim 

yang rapuh, es yang menyusut, serta rasa es krim yang tidak maksimal. Rasa es krim 

yang tidak maksimal dapat berupa tingkat kemanisan yang menurun. Pada Tabel 7, 

tingkat kemanisan menurun karena karena komposisi air yang semakin besar di Tabel 5 

membuat bahan penyusun es krim menjadi larut dan intensitas  kemanisan menjadi 

berkurang. 
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Hasil analisa korelasi antara kadar protein dengan hardness yaitu korelasi positif yang 

beda nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Goff dan Hartel (2013) bahwa protein 

memiliki kemampuan water holding capacity (WHC) yang mengikat air. Proses 

pengikatan air oleh protein terjadi pada saat proses pengocokan, protein di dalam susu 

membuat gelembung yang memerangkap udara. Hasil analisa korelasi kadar pati dengan 

viskositas yaitu korelasi positif yang beda nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Farfield (2003) bahwa bahwa matriks amilosa dan amilopektin dalam pati akan 

menyebabkan peristiwa gelatinasi. Amilopektin mempunyai kemampuan tinggi untuk 

mengikat air dan menghasilkan gel yang lembut dan mengalir.  

 

Hasil analisa korelasi time to melt dengan melting rate yaitu korelasi negatif yang beda 

nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Goff dan Hartel (2013) bahwa time to melt 

berkaitan dengan melting rate es krim. Semakin rendah melting rate maka semakin tinggi 

time to melt es krim sehingga waktu pelelehannya lebih lama. Nattavong dan Kongkarn 

(2016) juga menyatakan bahwa nilai melting rate yang semakin menurun disebabkan 

karena total padatan di es krim yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena total 

padatan yang tinggi di es krim mempunyai nilai titik beku yang lebih rendah daripada es 

krim dengan total padatan yang rendah. Dengan penambahan fat replacer yaitu ubi madu 

cv. Cilembu ke dalam es krim menyebabkan meningkatnya kadar pati dan menurunnya 

kadar lemak serta mampu mengikat kristal es. Kemampuan mengikat partikel es tersebut 

berhubungan dengan kemampuan pati dalam mengikat molekul air (Susilawati et 

al.,2014). Nugroho (2013) juga menambahkan bahwa struktur jaringan yang dibentuk 

oleh fat replacer bisa bermacam-macam. Untuk fat replacer yang berbasis karbohidrat, 

fat replacer akan membentuk struktur jaringan gel karena adanya peristiwa gelatinasi. 

Hal itu yang menyebabkan penambahan ubi madu cv. Cilembu menyebabkan nilai 

melting rate turun dan nilai time to melt naik. 

 

Hasil analisa hardness pada es krim dengan pasta ubi cv. Cilembu memerlukan pengujian 

lebih lanjut dengan analisa sensori. Hasil analisa hardness di Tabel 7 menunjukkan nilai 

yang semakin meningkat yang diikuti dengan penurunan nilai sensori secara tekstur pada 

Tabel 5. Menurut Muse dan Hartel (2004), bahwa kadar air yang ada di es krim 

menentukan ukuran dan jumlah kristal es krim yang terbentuk. Semakin banyak kristal es 
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yang terbentuk menyebabkan tekstur es krim menjadi kurang lembut. Nattavong dan 

Kongkarn (2016) juga menambahkan bahwa kristal es yang semakin banyak 

menyebabkan  karakteristik sel udara di es krim menjadi semakin sempit. Hal itu akan 

menyebabkan udara yang masuk akan menjadi semakin sedikit. Semakin sedikit rongga 

maka semakin padat struktur es krim maka nilai hardness semakin meningkat  

 

Hasil pengujian overall secara sensori dengan kadar lemak dapat diketahui bahwa 

penurunan nilai overall secara sensori diikuti dengan penurunan kadar lemak pada es 

krim. Hal ini disebabkan karena fat replacers yang ditambahkan pada es krim akan 

mengurangi persentase lemak whipped cream. Padaga dan Sawitri (2005) menyatakan 

bahwa  lemak susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa, 

menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan 

kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang baik Harris (2011) juga menambahkan 

bahwa lemak merupakan salah satu bahan dalam pembuatan es krim. Lemak tersebut 

berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, menambah cita rasa, menghasilkan karakteristik 

tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, serta memberikan 

sifat meleleh yang baik.  


