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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, soft ice cream dibuat menggunakan alat soft serve freezer. Soft-

serve freezer merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi soft ice cream dengan 

single-cylinder dan memiliki kapasitas 1,5 Liter hingga 4 Liter. Prinsip dari soft-serve 

freezer yakni mengaduk adonan secara perlahan-lahan sehingga seluruh adonan 

menyentuh dinding didalamnya secara terus menerus. Pengadukan adonan bertujuan 

untuk mencegah terbentuknya kristal es, dimana adonan dalam kondisi diam akan 

menyebabkan molekul air berdekatan satu dengan yang lainnya dan membentuk kristal. 

Selain itu, pengadukan juga dapat membentuk rongga udara secara perlahan yang akan 

menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Adonan es krim terbentuk dengan 

waktu yang singkat karena seluruh adonan diaduk dan mengenai dinding dalam mesin. 

Sedangkan adonan es krim yang disimpan dalam freezer akan membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena proses pembekuan dilakukan tanpa adanya pengadukan (Goff 

& Hartel, 2013). Soft-serve freezer dengan single-cylinder dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 8. Soft-Serve Freezer 

http://www.gea-rsa.com/gea/en/produk 

 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan soft ice cream adalah susu low fat. 

Pengunaan susu ini bertujuan untuk menghasilkan produk soft ice cream yang rendah 

lemak. Permasalahan dalam pembuatan soft ice cream rendah lemak adalah viskositas 

yang rendah, tekstur es krim yang kasar, dan kecepatan meleleh yang cepat sehingga 

diperlukan usaha untuk memperoleh es krim dengan kualitas yang baik. Masalah dalam 

pembuatan es krim rendah lemak dapat diatasi dengan penambahan fat mimetic berbasis 

protein. Fat mimetic berbasis protein yang banyak digunakan dalam industri es krim 

http://www.gea-rsa.com/gea/en/produk
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adalah gelatin. Penambahan gelatin dalam es krim mampu memperbaiki kualitas es 

krim sehingga es krim yang dihasilkan mengandung lemak yang rendah serta memiliki 

kualitas yang menyerupai es krim pada umumnya.  

 

4.1. Viskositas Soft Ice Cream Jambu Biji Merah 

Viskositas didefinisikan sebagai parameter untuk mengetahui ukuran kekentalan cairan 

atau fluida. Pengukuran nilai viskositas es krim merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan karena kekentalan es krim memberikan pengaruh pada mobilitas air dalam 

ruang antar partikel pada es krim menjadi semakin lebar atau sempit (Widiantoko & 

Yunianta, 2014). Pada penelitian ini, viskositas sampel diukur menggunakan Rion 

Viscotester VT-04F. Pengukuran viskositas dilakukan pada sampel sebelum dan sesudah 

dimasukkan ke dalam ice cream maker. Tujuan dari pengukuran sampel sebelum 

dimasukkan ke dalam ice cream maker adalah untuk mengetahui karakteristik dari 

adonan yang terbentuk. Sedangkan tujuan dari pengukuran sampel sesudah dimasukkan 

ke dalam ice cream maker adalah untuk mengetahui proses pembekuan adonan dalam 

ice cream maker terhadap karakteristik es krim.  

 

Hasil pengujian viskositas es krim sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam ice 

cream maker dapat dilihat pada Tabel 6., dimana viskositas sebelum dan sesudah dari 

soft ice cream jambu biji merah kontrol memiliki nilai yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan penambahan gelatin. Namun soft ice cream dengan susu full 

cream memiliki viskositas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu low fat. 

Susu low fat memiliki kandungan lemak yang rendah yang dapat menurunkan viskositas 

soft ice cream sesudah maupun sebelum. Hal tersebut sesuai dengan teori Pamungkasari 

(2008), kandungan lemak yang rendah dapat mengakibatkan kemampuan membentuk 

struktur tiga dimensi yang memerangkap udara dan mengikat air menjadi rendah 

sehingga adonan akan memiliki viskositas yang rendah. Roland et al,. (1999) 

menambahkan bahwa peningkatan kadar lemak mampu meningkatkan viskositas 

adonan sehingga waktu pelelehan menjadi lebih panjang. Berdasarkan kedua teori 

tersebut dapat dilihat bahwa viskositas soft ice cream kontrol telah sesuai dengan teori, 

dimana semakin tinggi kandungan lemak pada adonan maka semakin tinggi viskositas 
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soft ice cream. Selain itu, kristal-kristal es yang terbentuk kecil sehingga soft ice cream 

memiliki tesktur yang lembut.  

 

Dalam penelitian ini, pembuatan soft ice cream rendah lemak menggunakan fat replacer 

yakni gelatin. Menurut Pranoto (2008), fat replacer berbasis protein memiliki 

kemampuan untuk mengikat air, pengemulsi dan pembentuk gel. Penambahan dalam 

konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan adonan lebih kental sehingga akan 

meningkatkan viskositas dan meningkatkan resistensi pelelehan. Goff & Hartel (2013) 

menambahkan bahwa gelatin banyak digunakan dalam pembuatan es krim, dimana 

gelatin membentuk gel yang lemah dan mudah meleleh dimulut sehingga tidak 

memberikan kesan gumminess.  

 

Berdasarkan Tabel 6., soft ice cream dengan penambahan gelatin memiliki viskositas 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. Selain itu, viskositas soft ice cream 

sebelum dan sesudah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah 

gelatin yang ditambahkan. Pranoto (2008) dalam Wijaya (2012) menyatakan bahwa 

gelatin mempunyai kemampuan mengikat air sehingga adonan yang dihasilkan bersifat 

kental dan nilai viskositas menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan es krim tanpa 

penambahan gelatin. Kemampuan gelatin dalam membentuk gel pada adonan soft ice 

cream dapat menghasilkan kristal es berukuran kecil sehingga es krim memiliki tekstur 

yang halus dan kuat (Arbuckle, 1986). Penggunaan fat mimetics akan meningkatkan 

viskositas adonan es krim sehingga es krim memiliki tekstur yang lembut karena 

terbentuknya kristal-kristal es yang kecil dan memperlambat pelelehan es krim tersebut.  

 

4.2. Time to melt dan Melting Rate Soft Ice Cream Jambu Biji Merah 

Time to melt merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas es krim. 

Menurut Hubeis (1995) dalam Haryanti dan Ahmad (2015), time to melt atau waktu 

leleh didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh dengan 

sempurna pada suhu ruang. Es krim yang memiliki kualitas baik per 10 gram es krim 

akan memiliki waktu pelelehan selama 10 hingga 15 menit. Berdasarkan teori tersebut, 

soft ice cream dengan penambahan gelatin 20 gram dan 30 gram memiliki kualitas yang 

baik.  
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Melting rate memiliki definisi sebagai jumlah es krim yang meleleh dalam waktu 

tertentu pada suhu ruang (Privindille et al., 2000). Proses pelelehan es krim ini dimulai 

dari bagian luarnya dan lelehan kristal es akan berdifusi ke dalam fase kontinyu dan 

mengalir kebawah (Muse & Hartel, 2004). Dalam penelitian ini, melting rate diamati 

selama 30 menit dengan melakukan penimbangan berat pelelehan setiap 5 menit.  

 

Pada soft ice cream kontrol, hasil penelitian menunjukkan bahwa soft ice cream susu 

full cream memiliki time to melt yang lebih panjang dan melting rate yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan soft ice cream susu low fat. Menurut teori Pamungkasari 

(2008), kandungan lemak yang rendah menyebabkan kemampuan membentuk struktur 

tiga dimensi yang memerangkap udara dan mengikat air menjadi rendah sehingga 

memiliki nilai viskositas yang rendah. Herlambang dkk (2011) menambahkan bahwa 

kecepatan leleh es krim dipengaruhi oleh lemak yang terkandung didalam es krim. 

Semakin tinggi jumlah lemak pada es krim, maka semakin tinggi ketahanan pelelehan 

es krim. Berdasarkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kandungan lemak 

dalam es krim memiliki kemampuan memerangkap udara dan mengikat air. Semakin 

tinggi lemak maka air yang terikat semakin banyak dan udara yang terperangkap 

semakin sedikit sehingga es krim tidak mudah meleleh. Es krim yang tidak mudah 

meleleh memiliki time to melt yang semakin panjang dan melting rate semakin rendah.  

 

Kandungan lemak yang terdapat pada adonan es krim berfungsi sebagai agen 

pembuihan yang memerangkap udara dalam struktur jaringan saat proses agitasi (Koyo 

et al., 2016). Menurut Arifa et al (2014) menambahkan bahwa jumlah udara dalam es 

krim akan mempengaruhi resistensi pelelehannya karena udara dalam es krim 

membentuk rongga-rongga yang akan terlepas bersamaan dengan melelehnya es krim. 

Kandungan lemak yang lebih tinggi pada es krim kontrol susu full cream akan 

mengakibatkan jumlah air yang terikat semakin banyak sehingga adonan menjadi kental 

dan rongga udara semakin sedikit sehingga es krim tidak mudah meleleh pada suhu 

ruang. Akan tetapi, kandungan lemak yang terlalu tinggi pada es krim juga akan 

menyebabkan es krim memiliki tekstur yang keras.  
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Berdasarkan hasil penelitian Tabel 7. dan Tabel 8., dapat dilihat bahwa soft ice cream 

dengan penambahan gelatin memiliki time to melt yang lebih panjang dan melting rate 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan soft ice cream kontrol. Hal ini sesuai 

dengan Gunawan dkk., (2013) yang menyatakan bahwa penambahan hidrokoloid dapat 

memperlambat laju pelelehan karena terbentuknya sistem koloid yang lebih stabil 

dengan cara mengikat air bebas yang terdapat dalam sistem. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gelatin dalam pembuatan soft ice cream 

sangat baik, dimana gelatin mampu menjadi penstabil dalam adonan sehingga soft ice 

cream memiliki waktu pelelehan yang semakin lambat jika dibandingkan dengan es 

krim kontrol. 

 

Peningkatan konsentrasi gelatin yang ditambahkan dapat memperlambat time to melt 

dan menurunkan melting rate soft ice cream. Hal tersebut sesuai dengan teori Aditya 

(2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelatin yang digunakan 

akan menyebabkan resistensi pelelehan es krim akan semakin meningkat. Hal ini dapat 

terjadi karena peningkatan konsentrasi gelatin menyebabkan partikel es menjadi 

semakin kecil serta kekentalan adonan meningkat sehingga daya ikat air semakin kuat 

yang membuat produk tidak cepat meleleh dan memiliki tekstur yang halus. Produk soft 

ice cream dengan penambahan gelatin memiliki kandungan lemak yang sangat rendah 

namun memiliki kualitas yang baik yakni resisten terhadap pelelehan sehingga memiliki 

melting rate yang rendah. 

 

Pada Tabel 6. dan Tabel 8. juga dapat dilihat bahwa melting rate memiliki nilai yang 

berbanding terbalik dengan viskositas dan time to melt, dimana semakin tinggi melting 

rate maka akan semakin rendah time to melt. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

penambahan gelatin yang menyebabkan adonan menjadi kental dan viskositas menjadi 

tinggi. Tingginya nilai viskositas adonan mengakibatkan es krim yang meleleh sedikit 

sehingga melting rate rendah dan time to melt tinggi. Menurut teori Muse & Hartel 

(2004), es krim yang memiliki viskositas tinggi akan memiliki ketahanan mengalir yang 

lebih baik. Nelson dan Trout (1951) dalam Nilawati (2014) menambahkan bahwa daya 

leleh es krim berkaitan dengan karakteristik tekstur dan bodi es krim yang ditentukan 

oleh padatan yang terkandung dalam adonan. Padatan dapat berasal dari protein, 
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padatan susu tanpa lemak, gula, lemak, dan hidrokoloid. Oleh sebab itu, penambahan 

hidrokoloid berupa gelatin sangat mempengaruhi melting rate es krim rendah lemak. 

 

4.3. Total Padatan Soft Ice Cream Jambu Biji Merah 

Total padatan didefinisikan sebagai seluruh komponen yang berada dalam es krim yang 

meliputi protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin (Astuti & Rustanti, 2014). 

Padatan yang terdapat pada es krim dapat berasal dari protein, gula, padatan susu tanpa 

lemak, dan hidrokoloid (Nelson dan Trout, 1951 dalam Nilawati, 2014). Menurut SNI 

01-3713-1995, minimum total padatan pada es krim yaitu 3,4%. 

 

Berdasarkan Tabel 9. dapat dilihat bahwa total padatan pada es krim kontrol lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan es krim dengan penambahan gelatin. Selain itu juga dapat 

dilihat bahwa terdapat beda nyata antara es krim kontrol dengan susu full cream, es 

krim kontrol dengan susu low fat, dan es krim dengan penambahan gelatin. Total 

padatan yang berbeda pada soft ice cream disebabkan oleh komposisi bahan yang 

digunakan berbeda-beda. Total padatan soft ice cream semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah gelatin yang ditambahkan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Wibowo (1992) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelatin maka akan 

semakin tinggi pula total padatan pada produk.  

 

Pada Tabel 9., dapat dilihat bahwa total padatan pada es krim berkisar dari 19,56% 

hingga 25,99%. Hasil total padatan yang diperoleh telah memenuhi standar mutu es 

krim dalam SNI 01-3713-1995 yang menyatakan bahwa total padatan es krim minimum 

3,4%. Menurut Astuti dan Rustanti (2014), total padatan berperan penting pada kualitas 

es krim terutama tekstur es krim. Total padatan yang terlalu rendah akan mengakibatkan 

es krim memiliki tekstur yang kasar, sedangkan total padatan yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan es krim memiliki tekstur yang lengket dan lembek.   

 

4.4. Kadar Lemak Soft Ice Cream Jambu Biji Merah 

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 
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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. 

 

Penelitian ini menggunakan es krim kontrol dengan komposisi bahan yang memiliki 

kandungan lemak cukup tinggi. Dalam pembuatan es krim kontrol, whipped cream 

memberikan kontribusi kadar lemak yang tinggi pada es krim. Whipped cream 

merupakan krim kocok yang terbuat dari 30% lemak susu dengan sifat yang kaku 

setelah dikocok dan berwarna putih cerah. Whipped cream dapat kita jumpai dalam 

bentuk bubuk maupun cair, dimana whipped cream bubuk memiliki rasa yang manis 

dan whipped cream cair memiliki rasa gurih (Sholihah, 2017). Whipped cream yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah whipped cream bubuk sehingga harus dicampur 

terlebih dahulu dengan air dingin sebelum dikocok. Bennion and Hughess (1975) 

menyatakan bahwa whipped cream akan membantu dalam pembentukan dan 

pengembangan tekstur serta bentuk produk. Blyund (1995) menambahkan bahwa 

whipped cream memiliki kandungan lemak sekitar 35% yang memiliki peran penting 

dalam peningkatan flavor, memberi body dan menghasilkan tekstur yang lembut pada es 

krim. 

 

Selain kandungan whipped cream, kadar lemak pada es krim kontrol juga diperoleh dari 

kuning telur. Dalam proses pembuatan es krim, kuning telur memiliki fungsi sebagai 

emulsifier. Kandungan lemak dalam satu butir kuning telur mencapai 12% (Mine, 

2008). Winarno (2002), menambahkan bahwa kuning telur memiliki kandungan lesitin 

yang berfungsi sebagai emulsifier alami yang bersifat kuat. Lesitin sebagai emulsifier 

bersifat hidrofobik dan hidrofilik sehingga memiliki kemampuan mengikat air maupun 

lemak. Menurut Pandaga & Sawitri (2005), kuning telur berperan sebagai emulsifier 

dalam pembuatan es krim untuk meningkatkan kekompakan serta memperbaiki struktur 

lemak dan distribusi udara sehingga es krim yang dihasilkan lembut.  

 

Hasil pengujian kadar lemak pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa kadar lemak es krim 

kontrol jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan es krim rendah lemak dengan 

penambahan gelatin. Perbedaan kadar lemak pada es krim kontrol dan es krim rendah 
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lemak disebabkan oleh komposisi es krim yakni whipped cream dan kuning telur. Pada 

Tabel Informasi Gizi yang terdapat pada kemasan whippy cream merk ”Haan”, dapat 

dilihat bahwa kadar lemak yang terdapat pada 10 gram yakni sebesar 3,7 gram sehingga 

kadar lemak sekitar 37%. Penambahan whipped cream pada pembuatan es krim kontrol 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kadar lemak es krim. Hal ini sesuai 

dengan teori Pangga (2014), penambahan whipped cream akan mempengaruhi kadar 

lemak es krim, dimana semakin banyak penggunaan whipped cream maka akan 

meningkatkan kadar lemak yang terdapat dalam es krim.  

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar lemak pada Tabel 10., soft ice cream kontrol dengan 

susu full cream dan kontrol dengan susu low fat memiliki kadar lemak sebesar 15,87% 

dan 14,35%. Hal ini sesuai dengan teori Goff & Hartel (2013) yang menyatakan bahwa 

soft ice cream memiliki kadar lemak sekitar 10% hingga 16%. Kadar lemak es krim 

kontrol yang diperoleh juga sesuai dengan SNI 01-3713-1995 mengenai es krim, yang 

menyatakan bahwa kadar lemak yang terdapat pada es krim minimum sebesar 5%. 

Kandungan lemak yang terdapat pada adonan es krim berfungsi sebagai agen 

pembuihan yang memerangkap udara dan air dalam struktur jaringan saat proses agitasi 

(Koyo et al., 2016). Hartatie (2011) mengatakan bahwa kandungan lemak yang tinggi 

pada es krim akan menghasilkan kristal es yang lebih kecil sehingga es krim memiliki 

tekstur yang lembut.  

 

Kadar lemak es krim dengan penambahan gelatin pada Tabel 7. yakni sebesar 0,48% 

hingga 0,52%. Kadar lemak yang rendah pada es krim dipengaruhi oleh komposisi 

adonan es krim tersebut yakni kadar lemak pada susu dan buah yang digunakan. 

Menurut Pangga (2014), kadar lemak es krim dengan penambahan gelatin tidak akan 

berpengaruh karena gelatin tidak mengandung lemak (0%). Es krim dengan 

penambahan gelatin memiliki kadar lemak yang tidak memenuhi persyaratan SNI 01-

3713-1995 mengenai es krim, yang menyatakan bahwa kadar lemak yang terdapat pada 

es krim minimum sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gelatin dalam 

pembuatan es krim mampu menghasilkan produk yang rendah lemak yang dapat 

dikonsumsi meskipun kandungan lemak yang ada tidak sesuai dengan SNI mengenai es 

krim. Es krim dengan kadar lemak yang rendah ini dapat dikonsumsi oleh para 
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konsumen yang menghindari konsumsi pangan berlemak maupun konsumen yang 

menjalankan program diet.  

 

Kualitas soft ice cream dipengaruhi oleh kandungan lemak yang terdapat dalam es krim.  

Lemak susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, meningkatkan citarasa, 

memberikan bentuk dan kepadatan, memberikan tekstur yang lembut dan menjadikan es 

krim memiliki sifat meleleh yang baik (Padaga dan Sawitri, 2005). Lemak mampu 

membentuk struktur tiga dimensi yang berfungsi untuk memerangkap air. Kadar lemak 

yang tinggi pada es krim akan mengakibatkan banyaknya air yang terikat sehingga 

adonan es krim memiliki viskositas dan total padatan yang tinggi. Viskositas dan total 

padatan yang tinggi akan mengakibatkan es krim memiliki tekstur yang halus, 

memperlambat time to melt dan melting rate rendah. Es krim dengan sifat fisik tersebut 

merupakan es krim  yang sangat disenangi oleh konsumen. 

 

Soft ice cream dengan penambahan gelatin memiliki kadar lemak yang rendah, namun 

memiliki kualitas yang tidak berbeda nyata dengan soft ice cream kontrol sehingga 

penambahan gelatin 10 gram menghasilkan soft ice cream  terbaik dalam penelitian ini. 

Pada soft ice cream rendah lemak, menurut Pranoto (2008) dalam Wijaya (2012), 

gelatin mempunyai kemampuan mengikat air sehingga adonan yang dihasilkan bersifat 

kental dan nilai viskositas menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan es krim tanpa 

penambahan gelatin. Peningkatan kekentalan adonan akan menyebabkan susah 

mengembang dan udara sukar untuk menembus sehingga overrun rendah. Selain itu 

kristal-kristal es yang terbentuk kecil sehingga es krim akan memiliki tekstur yang 

lembut, memperlambat time to melt dan melting rate rendah.  


