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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi talas belitung yang 

paling disukai oleh panelis dengan sensori. Sensori dilakukan pada es krim yang 

ditambah talas belitung dengan konsentrasi 0%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Pada es 

krim dengan konsentrasi talas belitung 20% dapat diketahui bahwa parameter tekstur 

dan rasa menunjukkan nilai terbesar yang kedua setelah kontrol sebesar 3,72±0,94. Pada 

parameter tingkat kemanisan, es krim dengan talas belitung 20% tidak berbeda nyata 

dengan es krim kontrol sebesar 5,38±1,39. Pada parameter overall, es krim dengan talas 

belitung 20% tidak berbeda nyata dengan es krim kontrol 3,78±1,09. Pada parameter 

aroma, es krim dengan talas belitung 20% tidak berbeda nyata dengan es krim kontrol 

3,64±1,32.  

 

Pada parameter rasa dapat diketahui bahwa nilai sensori dari formulasi kontrol sampai 

es krim dengan penambahan 40% talas belitung menunjukkan nilai yang meningkat. 

Namun, pada saat es krim ditambahkan dengan 50% talas belitung, rasa es krim menjadi 

menurun dan berbeda nyata. Hal ini disebabkan karena serat tidak larut (insoluble 

dietary fiber) yang terkandung di talas belitung menjadi semakin besar sehingga rasa 

dan tekstur es krim menjadi  berserat dan nilai sensori menjadi turun. Pada parameter 

tekstur juga diketahui bahwa es krim dengan penambahan 50% talas belitung 

mengalami penurunan nilai tekstur cukup besar hingga 1,78±0,97. 

 

Hasil analisa hardness pada es krim dengan talas belitung memerlukan pengujian lebih 

lanjut dengan analisa sensori. Steffe (1992) menyatakan bahwa hasil analisa tekstur 

pada produk yang diperoleh dengan pengukuran menggunakan alat uji sulit 

diintepretasikan pada penentuan karakteristik produk secara sensori. Dengan demikian, 

hardness dapat ditentukan secara lebih jelas dengan mengkombinasikan hardness test 

dengan analisa sensori melalui parameter tekstur. 

 

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 7, dapat diketahui bahwa kenaikan nilai hardness diikuti 

dengan penurunan tingkat kesukaan terhadap hardness yang klasifikasikan sebagai 
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tekstur. Menurut Muse dan Hartel (2004) terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kelembutan es krim yaitu volume fase es, ukuran kristal es, overrun, dan 

ketidakstabilan lemak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muse dan Hartel (2004) kristal 

es yang semakin membesar akan mempengaruhi tekstur pada es krim yaitu menjadi 

kasar atau kurang lembut. 

 

Hasil korelasi antara hasil pengujian tingkat kemanisan secara sensori dengan nilai 

kadar air berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, dapat diketahui bahwa penurunan nilai 

tingkat kemanisan diikuti dengan kenaikan kadar air pada es krim. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Muse dan Hartel (2004) bahwa  jumlah kristal es yang terkandung dalam es 

krim mempengaruhi es krim yang diproduksi. Semakin banyak kristal es dalam es krim, 

tekstur es krim menjadi kurang lembut dan tingkat kemanisan es krim menjadi menurun 

karena persentase kadar air pada es krim lebih banyak dan telah menjadi kristal es. Baer 

et al, (1999) juga menambahkan bahwa kristal es yang semakin banyak menyebabkan 

permukaan es krim menjadi kasar, iceness, body es krim yang rapuh, es yang menyusut, 

serta flavor es krim yang tidak maksimal.  

 

Hasil antara pengujian sensori secara overall dengan kadar lemak pada  

Tabel 5 dan Tabel 6, dapat diketahui bahwa penurunan nilai overall secara sensori 

diikuti dengan penurunan kadar lemak pada es krim. Hal ini disebabkan karena 

penambahan fat replacers di es krim dengan cara mengurangi persentase lemak 

(whipped cream) pada formulasi es krim. Menurut Harris (2011),  lemak merupakan 

salah satu bahan dalam pembuatan es krim. Lemak yang terdapat pada es krim berasal 

dari susu segar yang disebut 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.  

 

Nilai kadar air pada Tabel 6 menunjukkan bahwa formulasi A (0% talas belitung) 

mempunyai kadar air tertinggi yaitu 62,96 ± 0,69 g/100 g dan berbeda nyata dengan 

formulasi B dan C. Pada formulasi B (20% talas belitung) dan C (30% talas belitung), 

kadar air menjadi turun sebesar 61,75 ± 0,43 g/100 g untuk formulasi B dan 62,15 ± 

0,52 g/100 g untuk formulasi C. Hasil kadar air sesuai dengan pernyataan Goff dan 
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Hartel (2013) bahwa total padatan yang ada di es krim mencapai 30 - 35% dengan kadar 

air antara 60 - 65%. Talas belitung yang ditambahkan di es krim membentuk suatu 

struktur jaringan berbentuk gel yang dapat memerangkap air bebas dan memiliki tekstur 

yang halus menyerupai lemak. Gel terbentuk melalui adanya hubungan saling silang 

antar molekul rantai panjang.  

 

Kadar air yang semakin menurun disebabkan karena adanya kemampuan gelatinasi pati 

di talas belitung untuk mengikat air. Kandungan pati pada talas belitung akan 

membentuk struktur jaringan berbentuk gel yang dapat mengikat air (Fennema, 1996). 

Kemampuan gelatinasi dari pati talas belitung berpotensi menjadi fat replacer yang 

berbasis karbohidrat karena fat replacer ini memiliki sifat creamy dari lemak. Jenis ini 

dapat menyerap air, menambah volume, dan menstabilkan makanan (McArthur, 2009). 

Kemampuan gelatinasi pati juga dipengaruhi oleh proses pemecahan ikatan hidrogen. 

Menurut Obanni (1997), pemecahan ikatan hidrogen ini akan menyebabkan terjadi 

perubahan lebih lanjut seperti pengikatan molekul air sehingga terjadi 

penggelembungan molekul, pelelehan kristal, dan peningkatan viskositas.  

 

Kadar pati di Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan talas belitung di es krim 

meningkatkan kandungan pati di es krim. Hal tersebut tampak dari kandungan pati 

terendah ada di formulasi A mencapai 0,032 ± 0,001 mg/100 g dan kandungan pati 

tertinggi ada di formulasi C mencapai 0,038 ± 0,001 mg/100 g. Menurut Lingga (1986), 

tepung talas belitung mempunyai beberapa keunggulan antara lain tingginya serat 

pangan yang terkandung dengan indeks glikemik rendah dan adanya kandungan pati 

resisten yang tinggi serta kaya oligo sakarida sehingga dapat membantu dalam 

pencegahan primer timbulnya penyakit degeneratif 

 

Hardness di Tabel 7 menunjukkan bahwa semakin besar penambahan talas belitung di 

es krim maka hardness semakin meningkat. Hardness terendah berada di formulasi A 

sebesar 2427,04 ± 179,93 gf yang berbeda nyata dengan formulasi B dan C. Hardness 

tertinggi berada di formulasi C sebesar 4063,46 ± 130,58 gf. Nilai hardness yang 

menurun disebabkan oleh persentase whipped cream yang berkurang di es krim yang 

ditambah talas belitung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nugroho (2013), bahwa 
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semakin tinggi penambahan fat replacers maka tingkat kekerasan es krim meningkat 

karena sifat elastis es krim berkurang dengan penambahan fat replacers. Setelah itu, 

tingkat kekerasan yang semakin meningkat juga disebabkan karena adanya peristiwa 

gelatinasi. Kandungan pati di talas belitung akan membentuk struktur jaringan 

berbentuk gel yang mengikat air dan hardness es krim semakin meningkat. 

 

Hasil korelasi air, protein, lemak berbanding terbalik dengan hardness. Sedangkan pati 

berbanding lurus dengan hardness menurut tabel 8. Konsentrasi lemak dalam es krim 

yang semakin menurun akan mempengaruhi tekstur es krim Dari hasil penelitian dapat 

dilihat bahwa semakin kecil konsentrasi whipped cream yang ditambahkan sebagai 

sumber lemak dan semakin besar penambahan konsentrasi fat replacer maka akan 

semakin meningkatkan nilai hardness pada es krim. Menurut (Kafah, 2012), talas 

belitung memiliki kandungan pati yang tinggi yaitu 17-28% amilosa dan 72-83% 

amilopektin. Amilosa dan amilopektin menyebabkan peristiwa gelatinasi dengan cara 

mengikat air yang terkandung dalam es krim menjadi gel sehingga nilai hardness 

menjadi semakin meningkat. 

 

Kadar protein berkorelasi negatif dengan hardness,  pada Tabel 6 dan Tabel 7 dapat 

dilihat bahwa penurunan kadar protein diikuti dengan kenaikan hardness. Menurut 

Rossell (2001), protein memiliki kemampuan WHC (Water Holding Capacity) yang 

dapat mengikat air dan membentuk gel di dalam es krim. Gel yang terkandung di dalam 

es krim menyebabkan hardness menjadi semakin meningkat. Selain itu, Goff dan Hartel 

(2013) juga menyatakan bahwa saat proses pengocokan, protein di dalam susu membuat 

gelembung yang memerangkap udara. Saat gelembung itu terbentuk, tekstur es krim 

mulai terbentuk. 

 

Kadar air berkorelasi positif (harusnya negatif) dengan overrun, dapat dilihat pada 

Tabel 6 dan Tabel 7 bahwa penurunan kadar air diikuti dengan penurunan overrun. Hal 

ini disebabkan karena proporsi lemak di whipped cream dalam formulasi es krim 

berkurang. Goff dan Hartel (2013) menjelaskan bahwa nilai overrun dipengaruhi oleh 

jumlah lemak yang terkandung dalam es krim. Lemak yang berasal dari whipped cream 

akan meningkatkan nilai overrun es krim sehingga tekstur es krim menjadi lebih keras. 
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Analisa kadar pati dengan kadar lemak menunjukkan hubungan yang berbanding 

terbalik secara beda nyata pada Tabel 8. Hasil korelasi sesuai dengan pernyataan 

McArthur (2009) bahwa fat replacers mempunyai peran untuk pengganti sebagian 

lemak dalam makanan. Fat replacer jenis karbohidrat memiliki sifat yang creamy dan 

dapat menyerap air, menambah volume, dan menstabilkan makanan. Hasil analisa 

overrun dengan kadar pati menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik secara 

beda nyata. Hal ini disebabkan karena kadar pati talas belitung yang tinggi 

menyebabkan peristiwa gelatinasi selama pembuatan es krim. 

 

Kadar lemak berkorelasi negatif dengan time to melt, melting rate dan berkorelasi 

positif dengan overrun pada Tabel 6 dan Tabel 7. Dapat dilihat bahwa penurunan kadar 

lemak diikuti dengan kenaikan time to melt dan melting rate, serta diikuti dengan 

penurunan overrun. Lemak pada es krim yang berkurang menyebabkan timbulnya 

beberapa masalah pada tekstur dan body es krim, seperti coarseness (kasar) dan iciness 

(mengandung banyak kristal es berukuran besar), body yang rapuh, penyusutan, nilai 

overrun yang berkurang sehingga dapat menyebabkan laju perlelehan (melting rate) 

menjadi semakin besar dan time to melt menjadi semakin singkat. Muse dan Hartel 

(2004) menyatakan bahwa time to melt atau kecepatan pelelehan es krim dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu jumlah udara yang terperangkap, karakteristik kristal es dan 

jaringan globula lemak yang terbentuk selama pembekuan. Es krim dengan overrun 

yang rendah meleleh lebih cepat dibanding es krim dengan overrun yang tinggi. Selain 

itu, melting rate meningkat pada es krim dengan kandungan kristal es yang besar. Hal 

ini dapat dihubungkan dengan jalur aliran cairan lelehan es krim. Es krim yang 

mengandung banyak kristal es kecil akan mempunyai melting rate yang lebih rendah 

karena lajur pelelehan kristal es yang semakin banyak. 

 

Kadar lemak yang menurun disebabkan karena proporsi whipped cream yang 

berkurang. Ketika whipped cream berkurang maka ada kemungkinan nilai overrun 

menjadi menurun. Menurut Goff dan Hartel (2013), whipped cream berguna untuk 

meningkatkan overrun es krim. Selama proses whipping atau pembuihan, udara yang 

terikat akan membentuk busa. Selain itu partikel lemak akan berikatan satu sama lain 
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sehingga menghasilkan karakteristik yang kaku atau keras dan padat dalam whipped 

cream.  

 

Menurut SNI 01-3713-1995, kadar lemak pada es krim minimal 5%. Dengan demikian, 

penggunaan tepung talas belitung dengan konsentrasi antara 10 - 30% dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi untuk pembuatan es krim karena masih sesuai dengan standar 

lemak yang ditentukan oleh SNI 01-3713-1995. 

 

Hasil korelasi pati dengan time to melt dan melting rate berbanding lurus dan berbeda 

nyata sedangkan dengan viskositas berbanding terbalik. Menurut Nugroho (2013), 

semakin besar fat replacers yang ditambahkan pada es krim maka nilai melting rate 

semakin menurun. Nilai melting rate yang semakin meningkat dapat disebabkan karena 

proses pasteurisasi susu pada suhu 80oC yang sudah dicampur dengan tepung talas 

belitung. Saat proses tersebut, proses gelatinasi sudah terjadi dan strukter gel terbentuk 

di dalam susu. Saat aplikasi di dalam es krim, proses gelatinasi belum terjadi secara 

maksimal sehingga hasil viskositas turun dan melting rate meningkat. Sedangkan dari 

nilai time to melt dapat di lihat bahwa semakin banyak tepung talas belitung yang 

ditambahkan pada es krim, nilai time to melt juga meningkat. Menurut Nugroho (2013) 

dan Crizel et al. (2014), fat replacers yang ditambahkan di es krim meningkatkan nilai 

time to melt. Dengan demikian, hasil time to melt sesuai dengan pernyataan Nugroho 

(2013).   
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