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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Total Padatan Soft Ice Cream Buah Naga Merah 

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

krim, dan terdiri dari semua bahan padat yang terdapat di dalam es krim. Apabila total 

padatan terlalu rendah maka tekstur es krim yang dihasilkan menjadi kasar namun total 

padatan yang terlalu tinggi akan menghasilkan es krim yang lembek dan lengket. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat perbedaan total padatan yang signifikan antara soft 

ice cream kontrol full cream, kontrol low fat, dan soft ice cream rendah lemak. Hasil 

analisa total padatan soft ice cream buah naga merah kontrol full cream lebih tinggi 

secara signifikan dibandingkan soft ice cream buah naga merah kontrol low fat yang 

disebabkan karena susu full cream memiliki total padatan dari lemak yang lebih besar 

daripada susu low fat (SNI 3950:2014). Menurut teori Institute of Shortening and Edible 

Oils (2016), titik uap lemak di atas 100ºC, oleh karena itu dalam pengujian total padatan 

yang hanya dikeringkan di dalam oven pada suhu 100ºC lemak tidak ikut menguap dan 

terhitung sebagai total padatan. 

 

Hasil analisa total padatan soft ice cream buah naga merah kontrol lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan soft ice cream buah naga merah rendah lemak yang disebabkan 

karena perbedaan bahan. Soft ice cream buah naga merah kontrol menggunakan 

whipped cream dan kuning telur sedangkan untuk soft ice cream buah naga merah 

rendah lemak menggunakan gelatin dan emulsifier mono-digliserida. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Goff dan Hartel (2013) yaitu total padatan pada es krim 

dipengaruhi oleh bahan. Whipped cream dan kuning telur memiliki kadar lemak yang 

lebih besar dibandingkan gelatin dan emulsifier mono-digliserida. Pengujian total 

padatan dengan dilakukan pengovenan pada suhu 100ºC sehingga lemak tidak ikut 

menguap dan meningkatkan jumlah total padatan. Hasil analisa total padatan pada soft 

ice cream buah naga merah rendah lemak tidak terdapat peningkatan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah emulsifier mono-digliserida yang dipakai hanya terpaut 

sedikit sehingga tidak mempengaruhi total padatan. 
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4.2. Kadar Lemak Soft Ice Cream Buah Naga Merah 

Menurut Goff & Hartel (2013), lemak dalam es krim berfungsi membentuk body es 

krim, memberikan tekstur yang lembut, dan meningkatkan flavor. Berdasarkan FDA 

(2018), es krim rendah lemak mengandung lemak maksimum 3 gram per setengah cup 

(88 gram), sedangkan pada soft ice cream buah naga merah rendah lemak per setengah 

cup (88 gram) memiliki kadar lemak 0,92 gram, 0,94 gram, dan 1,17 gram. Hal ini 

menunjukkan bahwa soft ice cream buah naga merah yang ditambahkan emulsifier 

mono-digliserida dikategorikan sebagai es krim rendah lemak. Berdasarkan Tabel 3, 

dapat dilihat perbedaan kadar lemak yang signifikan antara soft ice cream kontrol full 

cream, kontrol low fat, dan soft ice cream rendah lemak. Hasil analisa kadar lemak soft 

ice cream buah naga merah kontrol full cream lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan soft ice cream buah naga merah kontrol low fat yang disebabkan karena 

pemakaian 2 liter susu UHT full cream “Diamond” memiliki kandungan lemak 75 gram 

dibandingkan susu UHT low fat “Diamond” yang hanya 30 gram, sehingga kadar lemak 

pada soft ice cream buah naga merah kontrol full cream lebih besar dibanding kontrol 

low fat. Kandungan lemak pada es krim berfungsi untuk memberikan flavor creamy, 

memberikan tekstur yang lembut, memberikan body pada es krim, serta meningkatkan 

waktu yang dibutuhkan untuk meleleh (Goff & Hartel 2013). Pada penelitian kali ini 

peran lemak sangat terlihat pada perbandingan soft ice cream buah naga merah kontrol, 

dimana pada soft ice cream buah naga merah kontrol yang menggunakan susu UHT full 

cream hasil dari viskositas, time to melt, dan melting rate lebih baik dari soft ice cream 

kontrol yang menggunakan susu UHT  low fat. 

 

Hasil analisa kadar lemak soft ice cream buah naga merah kontrol lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan soft ice cream buah naga merah rendah lemak karena adanya 

perbedaan formulasi, pada soft ice cream buah naga merah kontrol menggunakan 

whipped cream dan kuning telur sedangkan untuk soft ice cream buah naga merah 

rendah lemak menggunakan gelatin dan emulsifier mono-digliserida. Hal ini sesuai 

dengan teori Goff & Hartel (2013) yang mengatakan bahwa kandungan lemak yang 

tinggi pada es krim disebabkan karena whipped cream dan kuning telur. Whipped cream 

sendiri memiliki lemak 30-35% dari berat total dan kuning telur yang 34% terdiri dari 

lemak (BPOM RI, 2006). Hasil analisa lemak pada soft ice cream buah naga merah 
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rendah lemak menunjukkan tidak terdapat peningkatan seiring dengan peningkatan 

jumlah emulsifier mono-digliserida, hal ini disebabkan karena jumlah emulsifier mono-

digliserida yang dipakai sedikit sehingga tidak mempengaruhi kadar lemak. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi total padatan maka kadar lemak akan semakin besar 

pula. Hal ini sesuai dengan teori Astuti & Rustanti (2014) yang menyatakan total 

padatan adalah semua bahan padat yang terdapat di dalam es krim yaitu karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin, mineral, dan pengotor; sehingga lemak termasuk dalam 

padatan. 

   

4.3. Viskositas Soft Ice Cream Buah Naga Merah 

Menurut Widiantoko & Yunianta (2014) viskositas adalah parameter untuk mengukur 

ketahanan zat cair untuk mengalir. Pengukuran viskositas pada es krim penting 

dilakukan karena kekentalan dapat mempengaruhi mobilitas molekul air di dalam ruang 

antara partikel di dalam es krim menjadi semakin sempit atau lebar. Semakin tinggi 

nilai viskositas maka es krim yang dihasilkan akan semakin padat karena mobilitas air 

di dalam ruang antar partikel semakin sempit. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat 

perbedaan viskositas yang signifikan antara soft ice cream kontrol full cream, kontrol 

low fat, dan soft ice cream rendah lemak. Hasil analisa viskositas soft ice cream buah 

naga merah kontrol full cream lebih tinggi secara signifikan dibandingkan soft ice 

cream buah naga merah kontrol low fat yang disebabkan karena jumlah lemak pada 

susu full cream lebih besar daripada susu low fat (SNI 3950:2014). Jumlah lemak yang 

lebih banyak menyebabkan adonan es krim menjadi lebih padat sehingga ruang antar 

partikel menjadi lebih sempit maka mobilitas molekul air dapat dihambat. Hal sesuai 

dengan teori Belitz & Grosch (2009) yang mengatakan bahwa semakin tinggi kepekatan 

atau konsentrasi cairan maka akan semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi total padatan dan kadar lemak maka 

viskositas akan semakin besar. 

 

Hasil analisa viskositas soft ice cream buah naga merah kontrol lebih rendah secara 

signifikan dibandingkan soft ice cream buah naga merah rendah lemak yang disebabkan 

karena penambahan penstabil gelatin pada soft ice cream buah naga merah rendah 

lemak. Menurut teori Mariod and Fadul (2014) penambahan penstabil meningkatkan 
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kemampuan menyerap air karena gelatin memiliki kemampuan water binding yang 

baik, sehingga adonan es krim menjadi lebih kental dan produk es krim yang dihasilkan 

lebih padat. Semakin meningkatnya konsentrasi emulsifier mono-digliserida yang 

ditambahkan juga mengakibatkan meningkatkan viskositas soft ice cream buah naga 

merah rendah lemak secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teori Estiasih et al. (2009), 

dimana viskositas dipengaruhi oleh konsentrasi emulsifier. Semakin tinggi konsentrasi 

emulsifier maka viskositas produk akan semakin meningkat. Pernyataan ini mendukung 

pendapat Hasenhuettl & Hartel (2008)  bahwa emulsifier mono-digliserida membantu 

membentuk selaput yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak dan air. 

Selaput mikro dapat terbentuk karena emulsifier terdiri dari gliserol yang bersifat 

hidrofilik yang akan mengikat air sementara bagian rantai asam lemaknya bersifat 

lipofilik yang akan mengikat lemak, dengan begitu partikel air dan lemak sulit bergerak 

bebas dan viskositas laturan akan meningkat. Semakin besar viskositas maka akan 

semakin memperbaiki mouthfeel es krim. 

 

4.4. Time to Melt dan Melting Rate Soft Ice Cream Buah Naga Merah 

Menurut Oksilia et al. (2012), time to melt adalah waktu yang dibutuhkan es krim untuk 

meleleh pada suhu ruang sedangkan melting rate adalah kecepatan es krim meleleh per 

satuan waktu. Pada penelitian ini melting rate dihitung setiap 5 menit sekali. Waktu 

pelelehan berbanding terbalik dengan kecepatan leleh dimana semakin lama waktu time 

to melt maka kecepatan leleh per akan semakin kecil. Menurut Goff & Hartel (2013) 

resistensi pelelehan yang baik pada es krim berkisar 10-15 menit, sedangkan soft ice 

cream buah naga merah rendah memiliki resistensi pelelehan 44-55 menit, sehingga 

bisa dibilang penggunaan emulsifier dapat meningkatkan resistensi pelelehan secara 

signifikan. Berdasarkan Tabel 3. Dan Tabel 4. dapat dilihat perbedaan time to melt dan 

melting rate yang signifikan antara soft ice cream kontrol full cream, kontrol low fat, 

dan soft ice cream rendah lemak. Hasil analisa time to melt soft ice cream buah naga 

merah kontrol full cream lebih tinggi secara signifikan dibandingkan soft ice cream 

buah naga merah kontrol low fat sedangkan melting rate mengalami penurunan yang 

signifikan pula. Hal ini disebabkan karenalemak pada susu full cream lebih besar 

daripada susu low fat (SNI 3950:2014), lemak distabilkan oleh emulsifier lesitin dari 

kuning telur membentuk globula lemak yang melapisi udara serta membentuk rantai 
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globula lemak pada es krim. Udara yang ada dalam es krim berfungsi sebagai isolator 

penghambat panas sehingga es krim menjadi lebih tahan terhadap suhu tinggi. Rantai 

globula lemak yang terbentuk juga membantu menjaga body es krim supaya tetap pada 

bentuknya dan memperlama waktu yang dibutuhkan untuk meleleh (Muse & Hartel, 

2004). 

 

Hasil analisa time to melt soft ice cream buah naga merah kontrol menurun secara 

signifikan dibandingkan soft ice cream buah naga merah rendah lemak sedangkan 

melting rate mengalami kenaikan yang signifikan pula. Hal ini sesuai dengan terori 

Hasenhuettl & Hartel (2008) yang menyebutkan sifat emulsifier jenis mono-digliserida 

lebih kuat dibandingkan dengan emulsifier lesitin dari kuning telur, selain itu 

penambahan gelatin juga dapat mempertahankan body es krim yang padat sehingga 

tidak cepat meleleh (Mariod and Fadul, 2014). Semakin meningkatnya konsentrasi 

emulsifier mono-digliserida yang ditambahkan mengakibatkan meningkatnya time to 

melt secara signifikan sedangkan melting rate menurun secara signifikan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Muse & Hartel (2004) yang berpendapat bahwa kecepatan meleleh 

es krim dipengaruhi oleh jumlah udara yang terperangkap dalam bahan campuran es 

krim, kristal es yang terbentuk, serta kandungan lemak di dalamnya. Kemampuan 

emulsifier mono-digliserida dalam menstabilkan kandungan udara pada adonan sangat 

baik yaitu dengan membentuk globula lemak yang menyelimuti udara sehingga tetap 

terjaga di dalam es krim dan kemampuan mengikat lemak dan air yang baik mampu 

mengurangi jumlah air bebas yang ada di dalam es krim, sehingga kristal es tidak 

banyak terbentuk. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi viskositas 

maka akan semakin tinggi time to melt. Hal ini sesuai dengan teori Goff & Hartel 

(2013) yang menyebutkan bahwa jika viskositas pada es krim meningkat maka resisten 

terhadap melting dan kelembutan pada tekstur meningkat. 

 


