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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu jenis industri pangan yang berkembang pesat saat ini adalah es krim. Es krim 

merupakan salah satu produk beku berbahan dasar olahan susu. Es krim merupakan 

salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diketahui dari 

tingkat konsumsi es krim di Indonesia yang meningkat dari 0,3 liter perkapita pada 

tahun 1999 menjadi 0,5 liter perkapita pada tahun 2004 (Fitrahdini, Sumarwan, and 

Nurmalina 2010). Biasanya es krim dibuat dari campuran susu, pemanis, penstabil, 

emulsifier, serta perisa(Khongjeamsiri et al. 2011). Es krim memiliki nilai gizi tinggi, di 

mana nilai gizi es krim ini bergantung pada bahan baku yang digunakan (Haryanti and 

Zueni 2015).  

 

Salah satu bahan utama pembuatan es krim yaitu lemak susu sapi. Lemak dalam es krim 

berperan dalam memberikan tekstur yang lembut, menghasilkan rasa yang lebih baik, 

serta memperlambat pelelehan es krim (Potter 1996). Namun dalam beberapa kasus 

ditemukan adanya orang yang vegetarian maupun menderita lactose intolerant sehingga 

menghindari mengkonsumsi es krim. Untuk menggantikan peran lemak susu sapi pada 

proses pembuatan es krim dapat digunakan bahan susu nabati. Salah satu jenis susu 

nabati yang ada di pasaran yaitu santan kelapa.  

 

Meski demikian, penggunaan santan dalam pembuatan es krim masih belum tepat untuk 

konsumen yang menderita obesitas, gangguan jantung, hipertensi, serta yang 

mengkhawatirkan mengenai keseimbangan energi karena kandungan lemak dalam 

santan yang tinggi (8-12%). Untuk membatasi penggunaan santan, diperlukan adanya 

bahan yang mampu mensubstitusi peranan dari santan sebagai lemak nabati. Salah satu 

bahan yang dapat digunakan untuk mensubstitusi santan dalam pembuatan es krim yaitu 

jali.  

 

Jali (Coix lacryma-jobi) merupakan jenis serealia yang berasal dari daerah Asia Timur 

dan Malaya, namun kini telah menyebar secara luas ke berbagai belahan dunia. Jali 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif dan mempuyai kandungan zat gizi 
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yang baik seperti protein, kalsium, serta nilai antioksidan yang tinggi. Nilai antioksidan 

yang tinggi pada jali didapat dari enam komponen fenolik seperti coniferyl alcohol, 

syringic acid, ferulic acid, syringaresinol, 4-ketopinoresinol dan mayuenolide yang ada 

(Kuo et al. 2001). Menurut Nurmala (2010), pengetahuan masyarakat mengenai 

pengembangan produk olahan berbahan dasar jali masih rendah. Di Indonesia, jali 

umumnya dikonsumsi sebagai bubur jali, padahal jali dapat diolah menjadi tepung jali, 

berbagai bahan kue-kue dan kudapan dengan kandungan lemak dan kalsium yang 

tinggi, serta sebagai minyak nabati dan minuman susu asam berkadar kalsium tinggi. 

Hal ini dikarenakan jali memiliki kandungan lemak dan kalsium masing masing 8% dan 

213mg/100g bahan (Nurmala 2010). Salah satu alternatif untuk meningkatkan potensi 

dari jali yaitu dengan pengembangan produk menjadi es krim.  

 

Penggunaan jali dimaksudkan untuk menambah alternatif pemanfaatan jali serta 

mensubstitusi lemak nabati pada es krim. Keunggulan dari jali sebagai lemak nabati 

yaitu jali tidak mengandung laktosa, bebas kolestrol, serta bergizi tinggi (Khoirunnisa 

2012).  Khoirunnisa (2012) menambahkan bahwa penambahan konsentrasi jali dalam es 

krim mempengaruhi nilai overrun .  

 

Meskipun jali memiliki kandungan kalsium yang tinggi, namun kadar kalsium dalam 

100 gram jali hanya mampu memenuhi 17,75% kebutuhan harian kalsium manusia. 

Untuk meningkatkan kebutuhan kalsium harian manusia, perlu ditambahkan suatu 

bahan yang memiliki kadar kalsium yang tinggi seperti kelor. Kelor merupakan salah 

satu jenis tanaman yang dapat ditemukan dengan mudah. Umumnya kelor (Moringa 

oleifera) dikonsumsi sebagai sayuran, bahan campuran makanan, serta diseduh dan 

langsung diminum. Daun kelor juga mengandung antioksidan yang tinggi karena dalam 

kelor terdapat kandungan asam askorbat, flavonoid, fenolik, serta karotenoid (Aminah, 

Ramdhan, and Yanis 2015). Gopalakrishnan, Doriya, and Santhosh (2016) 

menambahkan bahwa flavonoid dalam kelor seperti quercitin dan fenolik merupakan 

antioksidan yang menangkal spesies oksigen yang reaktif.  Daun kelor juga kaya akan 

nutrisi seperti kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B, serta vitamin C. Kadar 

kalsium dalam daun kelor kering mencapai 1600-2200 mg/100 g bahan sehingga kelor 

banyak digunakan sebagai untuk meningkatkan sistem imun serta menyembuhkan 
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berbagai penyakit (Gopalakrishnan et al. 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurnianingsih (2015) disebutkan bahwa penambahan daun kelor dalam es krim 

memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan viskositas serta mempercepat waktu 

pelelehan karena adanya kandungan lemak dalam kelor yang mampu menhasilkan 

karakteristik melting yang baik. Disamping itu, penambahan daun kelor dapat 

meningkatkan kadar kalsium pada es krim dengan penambahan daun kelor sebanyak 10 

g, 15 g, dan 20 g.   

   

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Es Krim 

Es krim merupakan salah satu produk beku berbahan dasar olahan susu. Umumnya es 

krim dibuat dari campuran susu, pemanis, penstabil, emulsifier, serta perisa 

(Khongjeamsiri et al. 2011). Dalam proses pembuatannya, pembekuan dicapai dengan 

cara agitasi dari bahan-bahan baku (Eckles, Combs, and Macy 1979). Prinsip dari 

pembuatan es krim yaitu tersusun atas rongga-rongga udara yang dikelilingi oleh sistem 

emulsi yang membeku secara parsial. 

 

Komposisi dari es krim dapat mempengaruhi karakteristik es krim yang dihasilkan. 

Tingkat penerimaan konsumen terhadap es krim bergantung dari struktur, kualitas 

tekstur, ketahanan meleleh serta flavor dari es krim. Nilai gizi dari es krim berkaitan 

dengan nilai gizi dari bahan baku yang digunakan, karena untuk menghasilkan es krim 

yang bermutu tinggi, nilai gizi dari bahan baku yang digunakan perlu diketahui dengan 

pasti (Haryanti and Zueni 2015; Soad, Mehriz, and Hanafy 2014). Komposisi es krim 

yang baik menurut Mc Sweeney & Fox (2009) yaitu terdiri dari lemak 12%, susu tanpa 

lemak 11%, gula 15%, penstabil serta pengemulsi 0,3%, dan total padatan 38,3%. 

 

Dalam proses pembuatan es krim terdapat 4 tahap utama yang dilakukan, meliputi 

pasteurisasi, homogenisasi, aging, serta pembekuan.  

1. Pasteurisasi 

Pasteurisasi dilakukan dengan tujuan untuk membunuh bakteri pathogen, 

membantu proses pencampuran bahan baku, serta menghasilkan mutu produk yang 
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seragam. Pasteurisasi dilakukan dengan menggunakan panas pada waktu dan suhu 

tertentu (63
o
C selama 30 menit atau 71

o
C selama 15 detik) (Bennioin and Hughes 

1975).   

2. Homogenisasi 

Tahap homogenisasi susu bertujuan untuk memperkecil ukuran globula lemak 

sehingga penyebaran globula menjadi lebih merata dan menghasilkan tekstur yang 

lebih mengembang serta mencegah terjadinya pemisahan globula lemak ke 

permukaan selama proses pembekuan (Potter 1996). 

3. Aging 

Tahap ini merupakan proses mendiamkan ICM (Ice Cream Mix) pada suhu 4,4
o
C 

atau lebih rendah selama 3 hingga 24 jam. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk 

memberikan waktu pada penstabil dan protein susu untuk mengikat air bebas, 

sehingga jumlah air bebas berkurang. Selama didinginkan dilakukan pengadukan 

dari waktu ke waktu. Pengadukan dilakukan untuk memperkecil ukuran kristal es 

yang terbentuk sehingga es krim memiliki tekstur lembut dan tidak kasar. 

Perubahan yang terjadi selama proses aging yaitu terbentuk kombinasi antara 

penstabil dan air dalam adonan, meningkatkan viskositas, adonan menjadi lebih 

stabil, kental, halus, serta tampak mengkilap (Winarno, 2002). 

4. Pembekuan 

Pembekuan adonan dilakukan hingga suhu -5,5
o
C untuk membagi sel-sel udara 

pada es krim, membekukan sejumlah air yang ada dalam campuran, serta 

menggabungkan atau memasukkan udara ke dalam campuran. Pembekuan harus 

dilakukan secepat mungkin sehingga tidak terbentuk kristal-kristal es yang besar 

sehingga mengakibatkan tekstur yang kurang bermutu baik (Potter & Hotchkiss, 

1996). 

 

Karakteristik fisik es krim yang baik yaitu meliputi overrun antara 70-80% dan sekitar 

35-50% untuk industri rumah tangga, serta kecepatan leleh es krim yang baik yaitu 

antara 20-30 menit/100 gram pada suhu kamar (Widiantoko and Yunianta, 2014). 
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1.2.2. Santan 

Santan merupakan cairan menyerupai susu yang didapatkan melalui ekstraksi manual 

maupun mekanik dari daging kelapa (Cocos nucifera L) dengan atau tanpan 

penambahan air. Santan merupakan emulsi dari protein-minyak-air berwarna putih 

keruh dan tidak mengandung serat (Jayasundera and Fernando 2014). Santan dianggap 

bermanfaat karena memiliki flavor seperti mengandung kacang dan kandungan nutrisi 

yang dimiliki. Di dalam santan tanpa penambahan air dilaporkan mengandung 56,3% 

air; 33,4% lemak; 4,1% protein; 1,2% mineral, serta 5,0% karbohidrat (Jayasundera and 

Fernando 2014). Santan banyak dimanfaatkan dalam bidang pangan sebagai bahan 

utama pembuatan berbagai jenis makanan seperti desserts, selai kelapa, sirup kelapa, 

produk bakery, serta minuman seperti pina colada dan cocosoy milk. Penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 25% dari pemanfaatan kelapa di dunia adalah dengan 

dikonsumsi sebagai santan (Jayasundera and Fernando 2014). 

 

Santan dapat dapat diaplikasikan dalam proses pembuatan es krim sebagai pengganti 

susu sapi. Keunggulan dari santan sebagai susu nabati yaitu tidak mengandung laktosa, 

serta tidak mengandung kolestrol (Jayasundera and Fernando 2014). Dalam penelitan 

Widjajaseputra and Wisyastuti (2017) diungkapkan bahwa penambahan santan dalam 

pembuatan es krim menghasilkan peningkatan nilai viskositas, serta menurunkan nilai 

overrun es krim. Peningkatan nilai viskositas disebabkan karena santan mengandung 

protein seperti globulin dan albumin. Albumin mampu memerangkap air sehingga 

menurunkan kemampuan mobilitas air.  Viskositas adonan yang terlalu tinggi tidak 

diinginkan karena dapat menyebabkan pengikatan udara yang rendah sehingga 

menyebabkan penurunan overrun es krim. Penggunaan santan sebagai lemak nabati 

dalam pembuatan es krim mampu menghasilkan kadar lemak sebesar 9,32%-9,42% 

dimana kadar lemak telah memenuhi standar yang ditentukan oleh SNI 01-3713-1995 

tentang syarat mutu es krim dimana kadar lemak minimal dalam es krim yaitu sebesar 

5%. Selain itu, penggunaan santan dalam pembuatan es krim juga diterima oleh 

konsumen berbagai usia yang merupakan vegan karena memiliki rasa dan flavor yang 

khas, serta tekstur yang creamy,  (Jayasundera and Fernando 2014) 
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1.2.3. Jali 

Jali (Coix lachryma-jobi L.) merupakan salah satu jenis serealia yang berasal dari 

wilayah Asia dan biasa dimanfaatkan sebagai makanan dan obat herbal di wilayah 

negara Asia. Biji jali umumnya digunakan sebagai diuretik, obat pencernaan, analgesik, 

serta anti inflamasi di Cina (Xi et al. 2016). Jali juga dilaporkan memiliki sifat anti-

kanker, hypolipidemia, hypoglikemia, antioksidan, anti peradangan, serta anti alergi (Xi 

et al., 2016). Selain sebagai obat, jali juga sering dimanfaatkan sebagai makanan seperti 

sup maupun bubur. Jali memiliki kandungan protein, lemak, kalsium, serta vitamin B1 

yang lebih tinggi dibandingkan tanaman serealia lainnya. Jali juga sering difermentasi 

untuk menghasilkan bir, makanan ringan, maupun minuman teh (Irawanto, Lestari, and 

Hendrian 2017).   

 

Kandungan gizi dalam 100 gram biji Jali dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Biji Jali 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori 289 kal 

Protein 11 g 

Lemak 4 g 

Karbohidrat 61 g 

Kalsium 213 mg 

Posfor 176 mg 

Besi 11 g 

Vit A 0 SI 

Vit B1 0,14 mg 

Vit C 0 mg 

Air 23 g 

Sumber : (Nurmala, 2010) 

 

Jali mengandung lemak yang cukup tinggi seperti dapat dilihat pada Tabel 1, kadar 

lemak yang tinggi ini dapat dimanfaatkan sebagai lemak nabati pengganti lemak susu 

dalam proses pembuatan es krim. Kadar lemak yang ada dalam jali ini sedikit lebih 

tinggi dibandingkan lemak yang ada pada susu sapi yang sebesar 3,5% (Simanungkalit 

and Ulyarti 2016). Peran lemak dalam es krim antara lain memberikan rasa dan aroma 

yang baik, serta tekstur yang lembut (Potter 1996). Dalam penelitian Khongjeamsiri et 

al. (2009) disebutkan bahwa penambahan jali ke dalam es krim mempengaruhi tekstur 
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dan flavor yang dihasilkan. Semakin banyak jali yang ditambahkan ke dalam es krim, 

tekstur yang dihasilkan menjadi semakin keras serta flavor dan aftertaste yang 

dihasilkan lebih kuat dibandingkan es krim dengan penambahan jali yang lebih rendah. 

Faktor yang dapat menyebabkan hal diatas termasuk bahan pembuatan es krim seperti 

lemak, pemanis, serta stabilizer. 

  

1.2.4. Kelor  

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh dengan mudah. 

Tanaman kelor memiliki ketinggian 7-11 meter serta dapat tumbuh subur di dataran 

rendah hingga ketinggian 700 m di atas permukaan laut (Aminah et al. 2015). WHO 

telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu jenis pangan alternatif yang dapat 

memperbaiki masalah gizi (malnutrisi). Di Indonesia sendiri, kelor dikenal dengan 

berbagai nama yang berbeda di setiap daerah, seperti kelor (Jawa, Sunda, Bali, 

Lampung), maronggih (Madura), moltong (Flores), keloro (Bugis), ongge (Bima), 

murong atau serta barunggai (Sumatera) (Aminah et al. 2015). Kelor memiliki rasa 

yang khas yaitu langu, dan pada umumnya kelor dikonsumsi sebagai sayuran maupun 

dibuat dalam bentuk tepung sehingga dapat digunakan sebagai bahan fortifikan untuk 

mencukupi nutrisi pada berbagai produk pangan (Aminah et al. 2015). 

 

Setiap bagian dari kelor merupakan tempat penyimpanan bagi nutrient yang penting. 

Daun kelor kaya akan mineral seperti kalsium, potassium, zinc, magnesium, serta besi. 

Daun kelor memiliki bentuk bulat telur dengan tepi daun rata serta berukuran kecil 

tersusun dalam satu tangkai majemuk. Daun kelor berwarna hijau muda dan berubah 

menjadi tua ketika daun telah menjadi tua. Daun yang berwarna hijau tua umumnya 

digunakan untuk membuat tepung daun kelor (Aminah et al. 2015). Daun kelor 

memiliki kandungan fenol yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai penangkal 

radikal bebas. Dalam daun kelor segar terdapat kandungan fenol sebesar 3,4%. Kelor 

juga mengandung antioksidan yang tinggi, karena dalam kelor terdapat kandungan asam 

askorbat, flavonoid, phenolic, serta karotenoid (Aminah et al. 2015). Kandungan nutrisi 

kelor dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Nutrisi Kelor per 100 gram Bahan 

Nutrien Daun Segar Daun Kering 
Tepung Daun 

Kelor 

Kalori (cal) 92 329 205 

Protein (g) 6,7 29,4 27,1 

Lemak (g) 1,7 5,2 2,3 

Karbohidrat (g) 12,5 41,2 38,2 

Serat (g) 0,9 12,5 19,2 

Vit B1 (mg) 0,06 2,02 2,64 

Vit B2 (mg) 0,05 21,3 30,5 

Vit B3 (mg) 0,8 7,6 8,2 

Vit C (mg) 220 15,8 17,3 

Vit E (mg) 448 10,8 113 

Kalsium (mg) 440 218,5 2003 

Magnesium (mg) 42 448 368 

Fosfor (mg) 70 252 204 

Potassium (mg) 259 1236 1324 

Copper (mg) 0,07 0,49 0,57 

Zat Besi (mg) 0,85 25,6 28,2 

Sulfur (mg) - - 870 

Sumber : (Gopalakrishnan et al. 2016) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi biji jali (25%, 

35%, 45%) serta penambahan tepung daun kelor (4%. 6%, 8%) ke dalam es krim nabati 

ditinjau dari karakteristik fisik, kimia, serta sensorinya.  

 

 


