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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Soft ice cream adalah salah satu produk es krim yang mengandung nutrisi tinggi, 

bertekstur lembut dan  mempunyai rasa yang manis. Produk ini banyak diminati oleh 

semua kalangan, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat konsumsi 

es krim serta diikuti dengan banyaknya jenis dan jumlah es krim yang dipasarkan. 

Menurut Aviani (2012), tingkat konsumsi es krim di Indonesia mencapai 0,5 

liter/orang/tahun. Selain itu, potensi pasar es krim di Indonesia mencapai 110 juta 

liter/tahun namun konsumsi yang terpenuhi sekitar 40 juta liter/tahun.  

 

Soft ice cream disajikan dalam bentuk cone, parfait dan sundae dengan berbagai varian 

rasa. Komposisi bahan yang digunakan pada soft ice cream berbeda dengan hard ice 

cream, dimana produk ini memiliki komposisi, stabilitas dan whippability yang unik 

(Goff & Hartel, 2013). Bahan-bahan yang digunakan mempengaruhi nilai gizi pada es 

krim (Marshall et al., 2003). 

 

Lemak merupakan komponen utama dan berperan penting di dalam es krim. Lemak es 

krim memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehalusan tekstur es krim, sehingga 

kadar lemak dalam es krim merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Menurut 

Cremers (1954) dalam Khoirunnisa (2017), partikel lemak dalam proses pembekuan 

akan terkonsentrasi di permukaan rongga udara sehingga lemak memberikan flavor, cita 

rasa, dan tekstur yang lembut pada es krim.  

 

Soft ice cream pada umumnya memiliki kandungan lemak sebesar 10% hingga 16% 

(Goff & Hartel, 2013). Dalam pembuatan es krim, lemak susu merupakan salah satu 

komponen yang paling penting. Lemak susu termasuk dalam bahan yang relatif mahal 

sehingga penggunaan lemak susu dalam formulasi es krim perlu diperhatikan. Selain 

harga yang relatif mahal, kandungan lemak yang cukup tinggi menjadi sebuah hambatan 

untuk konsumen dalam mengkonsumsi es krim. Es krim pada umumnya memiliki 

kandungan lemak dan pemanis yang tinggi sehingga akan menyebabkan gangguan 

kesehatan terutama obesitas. Pola hidup yang sehat menjadikan masyarakat lebih teliti 
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dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena peningkatan 

kesadaran konsumen terhadap pola hidup yang sehat serta mempertimbangkan 

pemilihan makanan yang lebih sehat, bergizi, dan memenuhi selera konsumen 

(Wirakartakusumah, 2001). 

 

Peningkatan kesadaran konsumen akan pola hidup sehat mendorong produsen untuk 

memproduksi produk makanan rendah lemak yang memiliki mutu yang sama dengan 

produk makanan pada umumnya salah satunya es krim. Pada pembuatan es krim rendah 

lemak dapat ditemukan berbagai kendala antara lain viskositas yang rendah, tekstur es 

krim yang kasar, dan kecepatan meleleh yang cepat sehingga diperlukan usaha untuk 

memperoleh es krim dengan kualitas yang baik. Komposisi dalam pembuatan soft ice 

cream rendah lemak, penggunaan lemak susu dapat digantikan dengan penggunaan 

hidrokoloid yang memiliki fungsi sebagai stabilizer dan fat replacer yang mampu 

meningkatkan kualitas es krim. Jenis dan jumlah hidrokoloid yang ditambahkan akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas es krim (Priastami, 2011).  

 

Gelatin adalah hidrokoloid yang dapat menggantikan peran lemak dalam soft ice cream 

rendah lemak. Gelatin berperan sebagai fat mimetics berbasis protein yang berfungsi 

sebagai pengemulsi, pengikat air, memberi cita rasa, pembentuk gel dan lem. Sifat 

pengikatan air protein memberikan kekentalan sehingga timbul “juiciness” pada produk 

yang dihasilkan (Pranoto, 2008). Penggunaan gelatin sebagai fat mimetics berbasis 

protein dalam pembuatan makanan hanya membutuhkan jumlah yang sedikit.  

 

Pada penelitian ini, penggunaan gelatin sebagai fat replacer diharapkan dapat mengatasi 

masalah yang timbul dalam pembuatan es krim rendah lemak sehingga es krim yang 

dihasilkan mempunyai karakteristik yang baik dan diinginkan oleh masyarakat untuk 

melakukan pola hidup sehat. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh 

penambahan gelatin sebagai fat mimetics berbasis protein terhadap karakteristik fisik 

(viskositas, time to melt, dan melting rate) dan kimia (kadar lemak dan total padatan) 

soft ice cream jambu biji merah (Psidium Guajava L.) rendah lemak. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsentrasi gelatin optimum agar soft ice 

cream rendah lemak memiliki kualitas yang sama dengan soft ice cream kontrol.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.1.1. Es Krim 

Es krim merupakan sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan 

tepung es krim atau campuran susu, gula, lemak hewani maupun nabati, dan dengan 

atau tanpa bahan makanan lain yang diizinkan (SNI 01-3717-1995). Es krim adalah 

produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan mencampur krim yang 

disebut ice cream mix (ICM). Pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan yang 

benar akan menghasilkan es krim dengan kualitas yang baik (Susilorini, 2006). Es krim 

dibuat dari bahan bahan yang terdiri atas lemak, susu, gula atau bahan pemanis, bahan 

padat bukan lemak, zat penstabil dan kuning telur (Hadiwiyoto, 1983). 

 

Soft ice cream merupakan produk yang dimakan langsung setelah pembekuan yang 

dinamis tanpa proses pengerasan (hardening). Soft ice cream terbuat dari lemak susu, 

padatan susu tanpa lemak, stabilizer, emulsifier, pemanis, air serta adanya penambahan 

rasa. Soft ice cream memiliki komposisi bahan yang berbeda dengan hard ice cream, 

dimana produk ini memiliki komposisi, stabitilas dan whippability yang unik. Pada 

umumnya, kandungan lemak yang terdapat pada soft ice cream berkisar antara 4% 

hingga 16%. Soft ice cream dengan kandungan lemak  yang lebih tinggi dari 16% akan 

meningkatkan resiko churning ketika adonan didalam tahap freezing serta es krim 

memiliki tekstur berminyak (greasy). Sedangkan soft ice cream dengan kandungan 

lemak yang lebih rendah dari 4% akan meningkatkan resiko produk memiliki tektur 

yang kasar  (Goff & Hartel, 2013). 

 

Produksi soft ice cream membutuhkan suhu proses yang baik yakni sekitar -6oC sampai 

-8oC (18-20oF). Suhu produksi yang tidak terkontrol akan menyebabkan terjadinya 

pemisahan lemak serta kristal es yang terbentuk cenderung besar. Produk ini menarik 

banyak konsumen karena memiliki tekstur yang halus dan lembut, dimana produk ini 

dikonsumsi dalam keadaan beku lunak tanpa pengerasan (hardening) yang disajikan 

dalam bentuk cone, parfait dan sundae (Goff & Hartel, 2013).  

 

Komposisi adonan memberikan pengaruh terhadap kualitas es krim yang dihasilkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas es krim antara lain bahan baku, proses 
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pembuatan adonan, proses pembekuan, dan proses pengemasan. Ketika proses 

pembuatan adonan, viskositas adonan adalah faktor yang penting untuk diperhatikan. 

Viskositas adonan akan berpengaruh terhadap kehalusan tekstur  dan ketahanan es krim 

(Harris, 2011). Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan es krim adalah lemak, 

bahan pemanis, bahan pengemulsi, bahan kering tanpa lemak (BKTL) dan bahan 

penstabil. Lemak susu dalam pembuatan es krim adalah sumber lemak yang baik untuk 

memperoleh es krim berkualitas baik (Harris, 2011). Komposisi umum ice cream mix 

(ICM) dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Komposisi Umum Es Krim 

No Komposisi Jumlah (%) 

1 Air 55 – 64 % 

2 Bahan pemanis gula 12 – 16 % 

3 Lemak susu 10 – 16 % 

4 Bahan kering tanpa lemak 9 – 12 % 

5 Bahan penstabil 0 – 0,4 % 

6 Bahan pengemulsi 0 – 0,25 % 

 Sumber : Harris (2011).  

 

Bahan dasar dalam pembuatan es krim memiliki fungsi masing-masing sehingga tidak 

dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Lemak susu memiliki fungsi 

sebagai pemberi cita rasa lembut pada es krim. Gula memiliki fungsi sebagai bahan 

pemberi rasa manis. Kuning telur memiliki fungsi sebagai zat pengemulsi yang 

membuat lemak dan bahan lainnya dapat membentuk emulsi yang baik (Muaris, 2006).  

 

Lemak susu merupakan komponen yang paling penting di dalam es krim. Penggunaan 

kadar lemak susu yang sesuai sangat penting untuk diperhatikan, tidak hanya untuk 

keseimbangan bagi sifat-sifat campuran namun juga untuk memenuhi persyaratan 

minimal yang telah ditetapkan. Lemak susu pada es krim dapat membuat es krim yang 

dihasilkan memiliki tekstur dan kehalusan yang baik (Potter, 1978). Lemak pada es 

krim dapat meningkatkan kekentalan, memperlambat pelelehan (Frandsen dan 

Arbuckle, 1961 dalam Pamungkasari, 2008). 

 

 

 



5 

 

 

 

Menurut SNI 01-3713-1995, syarat mutu es krim dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Es Krim (SNI 01-3713-1995) 

No  Kriteria Uji Satuan  Persyaratan 

1 Keadaan :   

 Penampakan - Normal 

 Bau - Normal 

 Rasa - Normal 

2 Lemak % b/b Minimum 5,0 

3 Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b Minimum 8,0 

4 Protein  Minimum 2,7 

5 Jumlah Padatan  Minimum 3,4 

6 Bahan tambahan makanan   

 Pewarna tambahan - Negatif 

 Pemanis Buatan -  

 Pemantap dan pengemulsi -  

7 Cemaran logam :   

 Timbal (Pb) mg/kg Maksimum 1,0 

 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimum 20,0 

8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maksimum 0,5 

9 Cemaran mikroba :   

 Angka lempeng total Koloni/g Maksimum 2,0x105 

 MPN Coliform APM/g < 3 

 Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 Listeria SPP Koloni/25 g Negatif 

Sumber : BSN (1995) 

 

1.1.2. Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) 

Jambu Biji Merah (Psidium guajava Linn) merupakan tanaman yang dapat 

dibudidayakan di negara tropis dan negara subtropis serta dapat berbuah sepanjang 

tahun. Tanaman ini memiliki tinggi mencapai 3- 10 m dan mampu berbuah ketika 

berumur 2 hingga 3 bulan. Jambu biji memiliki batang dengan ciri khusus yakni 

berkayu keras, tidak mudah patah, kuat, padat serta memiliki warna cokelat atau cokelat 

keabu-abuan. Tanaman jambu biji memliki akar tunggang, dimana perakarannya lateral, 

tumbuh relatif cepat, dan berserabut cukup banyak. Perakaran tanaman ini cukup kuat 

dengan penyerapan unsur haranya cukup efektif sehingga dapat berbuah sepanjang 

tahun (Wilson, 1980) 

 

Klasifikasi jambu biji merah dapat dilihat dibawah ini :  

Kingdom  : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Divisi   : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 



6 

 

 

 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae (biji berkeping dua) 

Ordo   : Myrtales 

Famili   : Myrtaceae 

Genus   : Psidium 

Spesies  : Psidium guajava Linn.  

(Hidayah, 2009). 

 

Tanaman jambu biji menghasilkan buah berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit buah 

berwarna hijau saat muda dan akan mengalami perubahan menjadi kuning muda setelah 

matang. Buah jambu biji mengandung berbagai zat gizi yang dapat digunakan sebagai 

obat untuk kesehatan. Kandungan vitamin C yang tinggi pada buah jambu biji terdapat 

pada kulit dan daging bagian luar yang lunak, dimana kandungan tersebut akan 

memuncak saat buah menjelang matang. Kandungan vitamin C pada buah jambu biji 

merah (Psidium guajava L.) yakni sebesar 0,87 gram / 100 gram, dimana vitamin C 

termasuk salah satu antioksidan. Komposisi zat gizi pada buah jambu biji merah 

(Psidium guajava L) dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Komposisi Zat Gizi Buah Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) 

Zat Gizi Jumlah / 100 gram Satuan 

Kalori 49.00 cal 

Protein 0.90 gram 

Lemak 0.30 gram 

Karbohidrat 12.20 gram 

Kalsium 14.00 m g 

Fosfor 28.00 - 

Zat Besi 1.10 - 

Vitamin A 25.00 S. I. 

Vitamin B 0.02 m g 

Vitamin C 87.00 m g 

Air 86.00 gram 

Bagian yang dapat dikonsumsi 82.00 - 

(Direktorat Gizi Depkes RI, 1981 dalam Hidayah, 2009). 
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Gambar 1. Buah Jambu Biji Merah 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.1.3. Fat Mimetics 

Fat replacers merupakan bahan yang digunakan untuk menggantikan sebagian atau 

seluruh jumlah lemak yang terdapat dalam produk pangan. Fat replacers dikembangkan 

dari karbohidrat, lemak dan protein. Jenis fat replacers dibagi menjadi 2 yakni fat 

mimetics dan fat substitutes (Akoh, 1998). Penggunaan fat replacers dapat secara 

individual ataupun dikombinasikan untuk menghasilkan makanan yang rendah lemak 

namun memiliki cita rasa dan tekstur yang sama dengan produk makanan yang 

menggunakan lemak (Lim et al., 2010).  

 

Fat mimetics merupakan bahan pengganti lemak yang dapat menirukan satu atau lebih 

sifat sensori dan fungsional dari lemak tetapi tidak dapat menggantikan lemak secara 

keseluruhan. Fat replacers yang termasuk dalam kategori ini adalah fat replacers yang 

berasal dari kelompok protein dan karbohidrat. Fat mimetics memiliki struktur kimia 

yang berbeda dengan lemak namun  dapat mempengaruhi karakteristik fisikokimia 

produk pangan seperti mouthfeel, viskositas, dan tampilan dari produk (Akoh, 1998). 

Pada bidang pangan, fat mimetics banyak digunakan untuk produk-produk yang 

berbasis cairan atau salad dressing. Contoh dari fat mimetics adalah gelatin, gum, pati, 

selulosa,  dekstrin, protein susu, dan whey. 
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1.1.4. Gelatin 

Gelatin merupakan campuran protein larut air yang diperoleh dari hidrolisis kolagen 

yang berasal dari hewan, dimana fraksi protein yang terdapat pada gelatin hampir 

seluruhnya terdiri dari asam amino. Gelatin dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan 

pembuatannya, yakni gelatin tipe A dan gelatin tipe B. Gelatin tipe A  adalah gelatin 

yang diperoleh melalui proses hidrolisis asam kulit babi yang memiliki pH 3,8 – 8,0 dan 

titik isoelektrik 6-8. Gelatin tipe ini memiliki peran dalam plastisitas dan elastisitas. 

Sedangkan gelatin tipe B diperoleh melalui proses hidrolisis basa tulang dan kulit 

hewan seperti kambing, sapi, kerbau. Gelatin tipe B memiliki pH 3,8 – 8,0,  titik 

isoelektrik 6-8 dan berperan dalam peningkatan kekuatan gel. Gelatin bersifat tidak 

berbau, tidak berwarna hingga sedikit kekuningan dan hampir tidak berasa sehingga 

mudah menyesuaikan terhadap produk yang diolah (Singh et al., 2002).  

 

Gelatin adalah salah satu polimer yang larut air yang dapat digunakan sebagai agen 

pembentuk gel (gelling), penstabil (stabilizing), dan pengental (thickening). 

Pembentukan gel pada gelatin tidak dipengaruhi oleh suhu tinggi sehingga tekstur dan 

kelembapan akan tetap bertahan meskipun pengolahan pada suhu yang tinggi. Selain 

itu, gelatin memiliki sifat adhesi atau lem yang membuat ikatan antar bahan pangan 

terdispersi secara merata sehingga tekstur produk menjadi kompak dan homogen. 

Gelatin bersifat reversible, serta gel akan meleleh pada suhu kurang dari 35oC atau di 

bawah suhu tubuh (Pranoto, 2008). Gelatin memiliki kandungan protein yang tinggi dan 

rendah kadar lemak (Fennema, 1985).  

 

Gelatin merupakan salah satu fat mimetics berbasis protein yang dapat digunakan dalam 

pembuatan es krim. Fat mimetics berbasis protein dibuat dari berbagai sumber protein 

seperti telur, susu, whey, kedelai, gluten dan gelatin. Fat mimetics ini berfungsi sebagai 

pengemulsi, pengikat air, memberi cita rasa, pembentuk gel dan lem. Selain itu, fat 

mimetics ini memiliki kelarutan tinggi dalam kisaran pH yang sangat lebar antara 2 

hingga 10. Sifat pengikatan air protein memberikan kekentalan sehingga timbul 

“juiceness” pada produk yang dihasilkan (Pranoto, 2008).  
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Gelatin adalah bahan yang memiliki kemampuan pembentuk busa yang sangat baik. 

Ketika produk pangan yang menggunakan gelatin membeku, maka akan terjadi 

sineresis. Akan tetapi air yang membeku menjadi jutaan kecil bentuk kristal atau tidak 

membentuk satu blok padat es sehingga es krim yang dihasilkan memiliki tekstur halus 

dengan kristal es yang kecil (Cole, 2000). Penggunaan gelatin sebagai fat mimetics 

berbasis protein dalam pembuatan makanan hanya membutuhkan jumlah yang sedikit. 

Pada dasarnya, fat mimetics berbasis protein tidak berbeda jauh dengan fat mimetics 

berbasis karbohidrat (Truswell,1995). 

 

Tabel 4. Macam-Macam Produk Es krim dengan Penambahan Gelatin 

Produk Fungsi Jumlah 

Penambahan 

Gelatin (%) 

Yoghurt Mencegah sineresis, membentuk 

body, dan bahan pengental. 

0,2 – 1 

Pudding and Cream Pembentuk tekstur dan bahan 

pengental 

0,2 – 2 

Ice Creams Pembentuk tekstur dan penstabil 0,2 – 1 

Soft and Melted 

Cheese 

Pembentuk tekstur dan penstabil 0,1 – 0,3 

Aerated Dessert Penstabil, pembentuk tekstur, dan 

untuk memasukkan udara 

0,3 – 2 

Sumber : Tessenderlo Group (2010) 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan gelatin 

sebagai fat mimetics berbasis protein terhadap karakteristik fisik (viskositas, time to 

melt, dan melting rate) dan kimia (kadar lemak dan total padatan) soft ice cream jambu 

biji merah (Psidium Guajava L.) rendah lemak. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi gelatin optimum agar soft ice cream rendah lemak memiliki 

kualitas yang sama dengan soft ice cream kontrol.  


