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4. PEMBAHASAN 

 

Soft ice cream pada umumnya memiliki kandungan lemak sebesar 10-16%. Kandungan 

lemak dalam soft ice cream tidak boleh kurang dari 4% karena dapat menyebabkan soft 

ice cream memiliki tekstur yang kasar atau icy, sedangkan kandungan lemak yang lebih 

dari 12% akan menyebabkan tekstur nya bersifat berminyak atau greasy (Goff & Hartel, 

2013). Kandungan lemak dalam produk soft ice cream yang cenderung tinggi 

berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan dapat memicu penyakit jantung, diabetes, 

dan penyakit lainnya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Pengurangan kandungan 

lemak dalam soft ice cream dapat menyebabkan tekstur soft ice cream menjadi kasar, 

oleh sebab itu perlu dilakukan adanya penambahan zat penstabil. 

 

Menurut Fennema (1985), penstabil atau stabilizer berfungsi untuk mempertahankan 

tingkat kestabilan emulsi dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Penurunan 

tegangan permukaan dapat diturunkan dengan pembentukan selaput pelindung yang 

menyelimuti globula fase terdispersi, sehingga senyawa tidak larut akan lebih mudah 

terdispersi dalam sistem dan bersifat lebih stabil. Konsentrasi bahan penstabil yang 

ditambahkan harus diperhatikan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki 

karakteristik fisik serta kimia yang baik sesuai dengan standar mutu es krim yang 

disyaratkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan 

penstabil dan konsentrasinya (10 gram; 20 gram; 30 gram) terhadap karakteristik 

fisikokimia soft ice cream buah naga merah rendah lemak, serta menentukan formulasi 

soft ice cream buah naga merah rendah lemak yang memiliki karakteristik yang paling 

menyerupai soft ice cream kontrol. 

 

Penelitian ini mengunakan alat soft-serve freezer dengan single-cylinder yang dapat 

dilihat pada Gambar 12. Alat memiliki kapasitas sebanyak 1,5-9 L. Operasional mesin 

harus memiliki sumber energi yang stabil untuk mencegah kerusakan komponen mesin. 

Prinsip kerja soft-serve freezer ini sebenarnya hanya mengaduk secara perlahan 

sehingga seluruh adonan dapat menyentuh dinding soft-serve freezer yang bersuhu 

rendah. Pengadukan berfungsi untuk mencegah adonan membentuk kristal karena 

adonan yang diam akan memungkinan molekul air berdekatan satu sama lain yang 
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akhirnya membentuk kristal, selain itu pengaduk membantu adonan untuk menyentuh 

dinding soft-serve freezer secara continous. 

 
Gambar 12. Soft-serve Freezer (Dokumentasi Pribadi) 

 

Adonan yang ada di dalam soft-serve freezer memiliki suhu  

antara -6
o
C  sampai -8

o
C. Pengadukan yang terjadi di dalam soft-serve freezer ini juga 

berfungsi untuk membentuk rongga udara secara perlahan sehingga es krim memiliki 

tekstur yang lembut. Inilah sebabnya soft-serve freezer mampu menghasilkan es krim 

kurang dari 40 menit sedangkan apabila adonan soft ice cream disimpan dalam freezer 

membutuhkan waktu pembekuan yang lama karena tanpa adanya proses pengadukan, 

pembekuan hanya terjadi di dekat dinding soft-serve freezer saja (Goff & Hartel, 2013). 

Hartatie (2011) menambahkan bahwa proses homogenisasi atau pengadukan beserta 

pendinginan yang berjalan bersamaan akan menghasilkan produk dengan volume 

pengembangan yang lebih tinggi. Hal itu juga dipengaruhi oleh suhu dan tingkat 

pengadukan yang relatif lebih konstan sehingga memungkinkan udara yang masuk 

dalam adonan lebih banyak dan merata. 

 

Penelitian ini menggunakan susu low-fat sebagai bahan utamanya, sehingga 

menghasilkan produk soft ice cream yang rendah lemak dan lebih baik dikonsumsi 

dibandingkan soft ice cream pada umumnya. Pemilihan gelatin sebagai stabilizer adalah 

karena bahan tersebut dapat membentuk gel yang dapat meningkatkan kekentalan dari 

soft ice cream yang dihasilkan. Penelitian utama terdiri dari 2 bagian yaitu analisa fisik 
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dan kimia. Analisa fisik terdiri dari analisa kekentalan sebelum dan sesudah adonan 

dimasukkan dalam soft-serve freezer, time to melt, dan melting rate. Analisa kimia 

terdiri dari analisa kadar lemak dan total padatan. 

 

4.1. Viskositas 

 

Viskositas secara umum diartikan sebagai sifat rheologi adonan yang dapat 

mempengaruhi secara signifikan pada proses pembuatan produk. Viskositas memiliki 

peran penting dalam pembentukan tekstur dan body dari soft ice cream yang dihasilkan. 

Pengukuran viskositas soft ice cream buah naga merah dilakukan sesudah dan sebelum 

dilakukan proses pendinginan dalam soft-serve freezer untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi viskositas pada soft ice cream. Nilai viskositas es krim dapat 

dipengaruhi oleh proses pencampuran, proses homogenisasi, dan komposisi. Semakin 

tinggi kandungan stabilizer, lemak, dan total padatan maka nilai viskositas akan 

semakin meningkat (Chansathirapanich et al., 2016). Menurut Eisner (2006), viskositas 

adonan soft ice cream lebih dipengaruhi oleh makromolekul yang terkandung 

dibandingkan fase lemak terdispersi, sedangkan viskositas pada soft ice cream yang siap 

dikonsumsi lebih dipengaruhi oleh sel udara dan es kristal yang terbentuk setelah 

adonan dimasukkan ke dalam soft-serve freezer.  

 

Berdasarkan Tabel 6, Gambar 5, dan Gambar 6, nilai viskositas soft ice cream buah 

naga merah sebelum dan sesudah proses freezing terendah terdapat pada soft ice cream 

dengan penambahan gelatin sebanyak 10 gram dan nilai tertinggi terdapat pada soft ice 

cream dengan penambahan gelatin sebanyak 30 gram. Viskositas soft ice cream 

mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya gelatin yang ditambahkan. Hal ini 

dikarenakan sifat dari gelatin yang mampu membentuk gel dalam adonan soft ice cream 

sehingga mencegah pembentukan kristal es yang berukuran besar dan menghasilkan 

terkstur yang halus dan kuat (Arbuckle, 1986). Selain itu menurut Eisner et al., (2006) 

dalam Temiz & Yesilsu (2010), sel udara yang kecil dan distribusi ukuran yang lebih 

sempit dalam produk akan meningkatkan viskositas dari es krim.  
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Gelatin memberi pengaruh terhadap viskositas baik sebelum dan sesudah soft ice cream 

dimasukkan ke dalam soft-serve freezer. Menurut Sinurat et al. (2005), hal ini 

disebabkan adanya kemampuan gelatin dalam mengikat air, sehinga molekul air 

terperangkap dalam struktur gel yang dibentuk. Gelatin memiliki asam amino glisin atau 

alanin yang tinggi, diikuti dengan asam amino prolin dan hidroksiprolin. Ketiga 

kelompok asam amino ini bersifat hidrofilik sehingga menyebabkan gelatin memiliki 

afinitas yang sangat tinggi terhadap air. Air yang sebelumnya berada diluar granula dan 

bergerak bebas, dengan penambahan gelatin akan menyebabkan molekul air terserap 

dan terikat pada butiran gelatin, sehingga keadaan larutan menjadi lebih kental.  

 

Hubungan antara total padatan dan viskositas baik sebelum dan sesudah adonan soft ice 

cream dimasukkan dalam soft-serve freezer berbanding lurus secara signifikan. 

Widiantoko dan Yunianta (2014) menjelaskan bahwa total padatan mempengaruhi nilai 

viskositas atau kekentalan dimana semakin tinggi total padatan dalam adonan maka 

makin tinggi viskositas atau kekentalannya. Total padatan berfungsi untuk menurunkan 

titik beku adonan, mencegah penggumpalan tekstur, meningkatkan viskositas,  dan 

mempertahankan gelembung udara kecil yang stabil sehingga menghasilkan tekstur es 

krim yang lembut (Nugroho dan Kusnadi, 2015). 

 

4.2. Melting Rate dan Time to Melt 

 

Time to melt (waktu pelelehan) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh soft ice 

cream untuk meleleh secara keseluruhan atau sudah tidak terdapat kristal es pada suhu 

ruang (Putri et al., 2014). Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 7, dapat dilihat bahwa soft 

ice cream dengan penambahan gelatin paling sedikit yaitu 10 gram lebih cepat meleleh 

dibandingkan soft ice cream kontrol dan dengan penambahan lebih banyak gelatin. 

Penambahan gelatin berperan untuk meningkatkan viskositas adonan karena 

kemampuannya untuk mengikat air sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan 

soft ice cream menjadi lebih lama. Semakin tinggi viskositas maka air yang terikat ke 

dalam adonan akan semakin banyak dan tekstur soft ice cream menjadi lebih padat 

sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melelehkannya. Penggunaan 

konsentrasi penstabil yang tinggi akan menyebabkan waktu pelelehan yang lebih lama. 
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Menurut Winarno (2004), penambahan bahan penstabil dengan persentase yang banyak 

akan membuat adonan lebih kental, sehingga meningkatkan resistensi pelelehan. 

Sundari dan Saati (2007) menambahkan bahwa, bahan penstabil yang digunakan dalam 

es krim berfungsi untuk memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan kehalusan tekstur, 

dan memperlambat melelehnya es krim saat disajikan. 

 

Berdasarkan Tabel 7, gambar 7, dapat dilihat bahwa soft ice cream kontrol dengan susu 

full cream memiliki nilai time to melt yang lebih tinggi apabila dibandingkan soft ice 

cream kontrol dengan susu low-fat. Hal ini disebabkan kandungan lemak dalam susu 

full cream dibandingkan dalam susu low-fat. Herlambang et al. (2011), menyatakan 

bahwa lemak mempengaruhi laju mencairnya es krim, dimana semakin tinggi jumlah 

agregat lemak, ketahanan terhadap pelelehan es krim semakin tinggi. Muse and Hartel 

(2004) menambahkan bahwa karena kristal lemak yang ada dalam es krim memiliki titik 

cair yang tinggi, yaitu -7,9 – 9,6 ºC tergantung asam lemak dan posisi asam lemak yang 

menyusun trigliserida. Roland et al. (2000) menyatakan bahwa, waktu leleh es krim 

akan semakin cepat pada es krim dengan kadar lemak rendah. 

 

Melting rate merupakan salah satu parameter mutu yang sangat penting dalam soft ice 

cream karena memiliki kaitan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan soft ice 

cream untuk meleleh. Tabel 8 menjelaskan bahwa nilai melting rate (kecepatan laju 

pelelehan) tertinggi terdapat pada soft ice cream dengan penambahan gelatin sebanyak 

10 gram. Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 8, dapat disimpulkan bahwa penambahan 

gelatin pada pembuatan soft ice cream buah naga merah rendah lemak mampu 

memperlambat waktu pelelehan dan mempertahankan bentuknya pada waktu 

dihidangkan karena gelatin mampu meningkatkan viskositas soft ice cream, 

mempertahankan tekstur, serta memperlambat waktu pelelehan seiring dengan semakin 

baiknya tekstur yang terbentuk (Widyastuti et al., 2007). 

 

Tingginya nilai melting rate disebabkan oleh nilai total padatan yang terkandung di 

dalam soft ice cream dengan susu low-fat dan penambahan 10 gram gelatin lebih rendah 

jika dibandingkan dengan formulasi soft ice cream lainnya (McArthur, 2009). Melting 

rate dipengaruhi oleh jumlah udara yang terperangkap, sifat kristal es, total padatan, 
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perpindahan panas dan jaringan globular lemak yang terbentuk dalam es (Muse & 

Hartel, 2004). Pada Tabel 11, analisa korelasi antara nilai melting rate pada menit yang 

ke-30 memiliki hubungan yang berbanding terbalik dimana semakin tinggi nilai total 

padatan dalam soft ice cream buah naga merah, nilai melting rate akan semakin rendah.  

 

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa hubungan yang paling signifikan terjadi 

antara time to melt dengan viskositas soft ice cream setelah dimasukkan ke dalam soft-

serve freezer dimana hubungan antara keduanya berbanding lurus. Artinya, semakin 

tinggi viskositas soft ice cream, waktu yang dibutuhkan soft ice cream untuk meleleh 

semakin lama, namun hubungan antara viskositas dan melting rate pada menit ke-30 

menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik pada tingkat kepercayaan 99%. Goff 

& Hartel (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai viskositas maka resistensi es 

krim untuk meleleh semakin meningkat. Semakin tinggi viskositas maka air yang terikat 

ke dalam adonan akan semakin banyak dan tekstur soft ice cream menjadi lebih padat 

sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melelehkannya.  

 

4.3. Kadar Lemak 

 

Pembuatan soft ice cream buah naga merah kontrol pada penelitian ini menggunakan 

kuning telur dan whipped cream yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi namun 

memberikan pengaruh yang baik terhadap tekstur dan flavor dari soft ice cream yang 

dihasilkan. Kuning telur memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi yaitu sekitar 

12% dalam satu butirnya (Mine, 2008). Kuning telur yang digunakan pada adonan soft 

ice cream berfungsi sebagai emulsifier. Di dalam kuning telur selain tinggi lemak, juga 

terdapat kandungan lesitin yang merupakan emulsifier alami yang sifatnya kuat. 

Kandungan lesitin kuning telur terdapat dalam bentuk kompleks sebagai lipoprotein 

sebesar 21% (Winarno, 2002). Lesitin merupakan emulsifier yang memiliki kemampuan 

untuk berikatan dengan air maupun lemak karena bersifat hidrofilik dan hidrofobik. 

Kuning telur berfungsi sebagai bahan pengemulsi yang dapat memperbaiki struktur 

lemak dan distribusi udara pada adonan soft ice cream, meningkatkan kekompakan 

bahan sehingga diperoleh soft ice cream yang lembut (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Winarno (1992) menjelaskan bahwa kuning telur merupakan pengemulsi yang lebih 
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baik daripada putih telur karena kandungan lesitin pada kuning telur terdapat dalam 

bentuk kompleks sebagai lesitin-protein. Tranggono et al. (1989) menyatakan bahwa 

lesitin merupakan campuran fosfatida dan senyawa-senyawa lemak yang meliputi 

fosfatidil kolin, fosfatidil etanolamin, fosfatidil inosil dan lain sebagainya. 

 

Menurut Sholihah (2017), whipped cream atau yang sering disebut krim kocok terbuat 

dari 30% lemak susu dan memiliki warna putih cerah serta bersifat kaku setelah 

dikocok. Whipped cream yang dijual dipasaran memiliki bentuk cair dan bubuk. 

Whipped cream cair pada umumnya memiliki rasa yang cenderung gurih dan tidak 

manis, sedangkan whipped cream bubuk memiliki rasa yang cenderung manis. Sesuai 

dengan teori tersebut, whipped cream bubuk yang digunakan dalam penelitian ini harus 

dicampur dengan air es terlebih dahulu sebelum dikocok. Whipped cream bubuk 

memiliki ketahanan yang lebih baik bila dibandingkan whipped cream cair. Whipped 

cream berfungsi untuk membantu proses pengembangan dan membantu dalam 

pembentukan krim dan tekstur serta bentuk dari suatu produk (Bennion and Hughess, 

1975). Bylund (1995) menambahkan bahwa whipped cream juga berperan dalam 

peningkatan flavor, menghasilkan tekstur yang halus, membentuk body, dan membantu 

mencairkan karena berperan dalam destabilisasi lemak. Kandungan lemak pada 

whipping cream sekitar 35%. Menurut Padaga dan Sawitri (2005), lemak susu dari 

whipped cream akan memberikan tekstur yang lembut pada soft ice cream karena 

bersifat sebagai agen pembuih untuk penangkap udara, meningkatkan citarasa, 

menghambat pembentukan kristal es yang besar, dan membantu pengembangan volume 

es krim. 

 

Lemak dalam es krim berfungsi dalam meningkatkan flavor, memberikan tekstur yang 

lembut, dan membentuk body es krim yang baik (Goff & Hartel, 2013). Berdasarkan 

Tabel 9 dan Gambar 10, dapat dilihat bahwa soft ice cream kontrol memiliki kandungan 

lemak yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pada soft ice cream buah naga merah 

kontrol memiliki komponen lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 

penambahan gelatin. Penambahan gelatin mampu mengurangi kandungan lemak dalam 

soft ice cream tanpa mengurangi kualitas soft ice cream. Penurunan kadar lemak pada 

soft ice cream buah naga merah dengan penambahan gelatin ini disebabkan karena 
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fungsi gelatin sebagai stabilizer sehingga mampu menggantikan peran lemak di dalam 

soft ice cream. Berdasarkan SNI 01-3713-1995 tentang es krim, kadar lemak minimum 

pada es krim adalah sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gelatin 

sebagai stabilizer dalam pembuatan soft ice cream mampu menghasilkan produk soft ice 

cream yang rendah lemak. 

 

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 10, dapat dilihat bahwa soft ice cream dengan 

penambahan gelatin memiliki kadar lemak antara 0,40-0,44% yang termasuk rendah 

jika dibandingkan kedua soft ice cream kontrol yaitu tanpa penambahan gelatin. Hal ini 

disebabkan karena soft ice cream dengan penambahan gelatin terbuat dari bahan-bahan 

yang rendah lemak karena dalam pembuatannya tanpa menggunakan kuning telur dan 

whipped cream, sedangkan soft ice cream kontrol dalam pembuatannya menggunakan 

kuning telur dan whipped cream. Penggunaan kedua bahan yang tinggi lemak ini 

menyebabkan soft ice cream kontrol memiliki kadar lemak yang jauh lebih tinggi yaitu 

14,07% pada soft ice cream buah naga merah kontrol dengan susu full cream dan 

12,81% pada soft ice cream buah naga merah kontrol dengan susu low-fat, sedangkan 

perbedaan kandungan lemak antara kedua soft ice cream kontrol terjadi karena 

perbedaan bahan utama susu yang digunakan. 

 

Menurut Alakali et al. (2008), gelatin memiliki kandungan lemak yang sedikit lebih 

tinggi dibandingkan bahan penstabil lainnya seperti gum arab dan CMC. Kandungan 

lemak pada gelatin berkisar antara 0,04-0,05%. Hal ini menyebabkan semakin tingginya 

konsenstrasi gelatin dalam soft ice cream buah naga merah, menghasilkan kadar lemak 

yang lebih tinggi juga, dapat dilihat pada Tabel 9 bahwa kadar lemak soft ice cream 

buah naga merah dengan penambahan gelatin 20 dan 30 gram lebih tinggi apabila 

dibandingkan soft ice cream buah naga merah dengan penambahan 10 gram gelatin.  

 

Pada Tabel 11, dapat dilihat bahwa hubungan antara kadar lemak yang ada pada soft ice 

cream buah naga berbanding lurus dengan total padatan. Kadar lemak yang paling 

tinggi dimiliki oleh soft ice cream kontrol baik yang menggunakan susu full cream 

maupun yang menggunakan susu low-fat. Kedua soft ice cream kontrol memiliki 

komposisi bahan yang memiliki total padatan yang tinggi seperti whipped cream. 



36 

 

 

Menurut Oksilia et al. (2012), dengan adanya penambahan whipped cream pada adonan 

soft ice cream akan menyebabkan tingginya total padatan dan biaya produksi yang 

terlalu tinggi mengingat harga whipped cream yang cukup mahal.  

 

4.4. Total Padatan 

 

Total padatan merupakan semua komponen di dalam es krim dikurangi dengan kadar 

air. Komponen tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, maupun mineral. 

Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 11, dapat dilihat bahwa soft ice cream buah naga 

merah kontrol dengan susu full cream memiliki total padatan yang paling tinggi. 

Menurut Astuti & Rustanti (2014), total padatan berperan dalam membentuk tekstur soft 

ice cream. Apabila total padatan terlalu rendah maka tekstur soft ice cream yang 

dihasillkan menjadi kasar namun total padatan yang terlalu tinggi akan menghasilkan es 

krim yang lembek dan lengket. Data yang terdapat pada Tabel 10 menunjukkan bahwa 

total padatan pada soft ice cream dengan penambahan gelatin 10 gram, 20 gram, dan 30 

gram berturut-turut yaitu sebesar 19,84% ; 21,53% ; 21,83% yang berarti sudah sesuai 

dengan standar SNI 01-3713-1995 yaitu minimum total padatan sebesar 3,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


