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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan semi padat yang dibuat dari produk sapi 

perah seperti susu, krim dan sejenisnya yang diproses dengan cara pembekuan serta 

diberikan bahan tambahan seperti lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa 

bahan makanan lain dan bahan makanan yang diijinkan (SNI 01-3713-1995, 1995). 

Menurut Sawitri & Manab (2010), es krim memiliki struktur berupa busa yaitu gas yang 

terdispersi rata di dalam cairan, yang kemudian diawetkan dengan pendinginan hingga 

suhu beku. Pada prinsipnya pengolahan es krim adalah membentuk rongga udara dalam 

adonan es sehingga akan diperoleh pengembangan volume es krim dengan tujuan 

menjadikan tekstur es krim lebih ringan, tidak terlalu padat, lembut, mengurangi rasa 

dingin yang berlebihan ketika dikonsumsi (Haryanti & Zueni, 2015).  

 

Seiring perkembangan jaman, es krim muncul dengan berbagai jenis dan inovasi.  Salah 

satu jenis es krim yang cukup digemari masyarakat adalah soft ice cream. Soft ice cream 

memiliki komposisi, stabilitas, dan kemampuan whippability yang unik. Soft ice cream 

merupakan produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan 

agitasi pada campuran bahan utama yaitu lemak susu (krim) dengan bahan-bahan yang 

lain yaitu susu, bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan bahan 

penambah cita rasa (flavour) (Goff & Hartel, 2013). Pada saat ini, masyarakat juga 

sangat memperhatikan kesehatan serta memilih-milih makanan yang akan dikonsumsi. 

Makanan dengan kandungan lemak yang tinggi dapat menyebabkan beberapa masalah 

kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang mengikuti trend makanan sehat 

yang rendah lemak, sehingga pada penelitian ini dilakukan pembuatan soft ice cream 

rendah lemak. Menurut Goff & Hartel (2013), kandungan lemak soft ice cream 

dipasaran adalah 4-7%. Apabila kadar lemak pada es krim di bawah sekitar 4% akan 

meningkatkan risiko terhadap tekstur yang kasar serta bentuk dari eskrim yang kurang 

lembut, kasar dan berpasir. Kandungan lemak yang dikurangi pada es krim 

menyebabkan produk es krim menjadi cepat leleh (Mandari, 2014). Hal tersebut dapat 

diatasi dengan penggunaan fat replacer berjenis fat mimetic berbasis karbohidrat.  

 

Bahan yang dapat digunakan sebagai fat mimetic salah satunya adalah bahan yang 

berbasis karbohidrat. Fat mimetic adalah suatu bahan yang dapat meniru sifat fisik dan 
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sensori dari lemak (Akoh, 1998). Persyaratan utama fat mimetic adalah untuk 

memberikan lebih sedikit kalori ke produk daripada sumber lemak, baik melalui 

pengurangan berat yang dibutuhkan dalam campuran atau melalui pengurangan kalori 

per satuan berat bahan (Goff & Hartel, 2013). Fat replacer dengan jenis fat mimetic 

juga dapat menggantikan fungsi Milk Solid Non Fat (MSNF) sehingga mampu 

membentuk tekstur yang diinginkan dari produk (Mandari, 2014). Menurut Akoh 

(1998) persyaratan fat mimetic yang berbasis karbohidrat pada produk frozen dessert 

adalah meningkatkan viskositas, memberikan tekstur dan mengentalkan. Bahan berbasis 

karbohidrat yang dapat digunakan sebagai fat mimetic adalah maizena atau pati jagung.  

 

Pati jagung dipilih karena memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai bahan baku atau 

bahan tambahan dalam pengolahan berbagai produk pangan, dan dapat bercampur 

dengan mudah bersama bahan-bahan lain (komposit) (Marta & Tensika, 2016). 

Penggunaan tepung jagung juga lebih stabil selama proses penyimpanan dingin. Proses 

sineresis pada saus pati jagung juga rendah (kurang dari 4%) selama penyimpanan 

dingin 8 hari (Evans, 2008).  Mandari (2014) juga menambahkan, bahwa pati jagung 

selain digunakan sebagai fat mimetic, juga dapat digunakan sebagai stabilizer dalam soft 

ice cream. Selain penggunaan pati jagung sebagai fat mimetic untuk mengasilkan soft 

ice cream low fat, pada penelitian ini juga menggunakan ekstrak pandan sebagai flavor 

dan activated charcoal sebagai bahan pewarna hitam alami yang ditambahkan untuk 

pengembangan produk.  

 

Pemilihan daun pandan ini karena banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan daun 

pandan sebagai tambahan aroma dalam makanan terutama makanan tradisional. 

Pengembangan produk ini dilakukan untuk menciptakan soft ice cream dengan cita rasa 

khas Indonesia yaitu pandan. Selain itu, penggunaan arang aktif ini digunakan sebagai 

pewarna hitam alami pada soft ice cream sehingga terlihat unik. Arang aktif tidak 

berbahaya ketika ditelan atau dihirup, atau ketika bersentuhan dengan kulit serta tidak 

memiliki efek samping atau reaksi alergi terhadap orang yang mengkonsumsi arang 

aktif (Lynch & Robertson, 2017). 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Soft ice cream 

Soft ice cream merupakan produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 

pembekuan dan agitasi pada campuran bahan utama yaitu lemak susu (krim) dengan 

bahan-bahan yang lain yaitu susu, bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi 

dan bahan penambah cita rasa (flavour). Susu dalam jumlah 200ml mengandung total 

lemak sebanyak 6g, protein sebanyak 6g serta total karbohidrat sebanyak 10g (Informasi 

nilai gizi susu full cream merek Diamond). Selain itu, whipped cream dalam jumlah 20g 

mengandung lemak sebanyak 6g, protein sebanyak 1g dan total karbohidrat sebanyak 

12g (Informasi nilai gizi whipped cream merek Haan). Tahapan dalam pengolahan soft 

ice cream yaitu pemilihan bahan, perhitungan komposisi, pencampuran, pasteurisasi, 

homogenisasi, aging, pembekuan dan agitasi (Goff & Hartel, 2013).  

 

Menurut Aliyah (2010) beberapa kriteria soft ice cream yang berkualitas baik dalam 

pembuatan es krim yaitu: 

1.  Kecepatan meleleh 

Es krim yang baik memiliki waktu lebih tahan lama terhadap pelelehan pada saat 

dihidangkan pada suhu kamar.  

2.  Tekstur 

Tekstur es krim yang berkualitas baik adalah tidak keras, lembut dan tampak 

mengilat. Tekstur lembut es krim sangat dipengaruhi oleh komposisi, cara mengolah, 

dan kondisi suhu penyimpanan.  

3.  Rasa 

Rasa sangat mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap es krim bahkan dapat 

dikatakan faktor penentu yang utama. Rasa es krim yang baik adalah manis.  

 

Kandungan lemak pada soft ice cream dapat meningkatkan kekayaan rasa es krim, 

menghasilkan karakteristik tekstur halus serta berkontribusi untuk membuat struktur 

pada soft ice cream dan membantu menghasilkan sifat leleh yang diinginkan (Goff & 

Hartel, 2013). Menurut Evans (2008), proses mixing dalam soft ice cream maker yang 

didukung dengan adanya kandungan adonan seperti lemak, pengemulsi, kristalisasi es, 

dan overrun akan menghasilkan soft ice cream yang memiliki waktu lebih lama 
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terhadap pelelehan saat dihidangkan pada suhu kamar. Kandungan dalam soft ice cream 

rendah lemak dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komponen Soft ice cream Rendah Lemak 

Komponen  Soft ice creamRendah 

Lemak (%) 

Lemak susu 2–6 

Padatan bukan lemak 11–12 

Gula  10–16 

Sirup jagung 4–6 

Penstabil / Pengemulsi 0–0. 5 

Sumber: Evans, (2008) 

 

Pada penelitian ini menggunakan alat yaitu soft serve ice cream maker. Prinsip kerja 

alat soft serve ice cream maker dan proses pengolahahn soft ice cream ini adalah dengan 

menampung adonan didalam wadah penyimpanan dingin yang berada di atas dengan 

kapasitas 1,5 – 4 liter. Kemudian, adonan tersebut dialirkan ke bawah melalui lubang ke 

dalam sebuah silinder yang dikelilingi dengan pendingin. Selama proses pendinginnan 

dalam silinder, dilakukan pengadukan oleh screw plastik yang terus memutar untuk 

mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk serta memasukan udara kedalam adonan 

soft ice cream, sehingga menghasilkan busa yang seragam. Pemutaran screw plastik 

dalam silinder ini juga berfungsi untuk mengikis lapisan soft ice cream yang telah 

membeku dari dinding silinder. Setelah suhu tercapai (-2
o
C sampai -4

o
C), pengeluaran 

soft ice cream dapat dikeluarkan melalui mulut cetakan pada alat yang terletak sejajar 

dengan silinder pendingin. Pada alat ini juga dilengkapi dengan pengaturan pendinginan 

untuk menjaga kualitas soft ice cream yang konsisten (Goff & Hartel, 2013).  
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Gambar 1. Soft Ice Cream Arang Aktif-Pandan Rendah Lemak 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

1.2.2. Daun Pandan Wangi(Pandanus amaryllifolius Roxb. ) 

Pandanus amaryllifolius Roxb. merupakan tanaman tropis yang biasanya digunakan 

sebagai bumbu masakan untuk pemberi aroma pada nasi dan roti. Tanaman pandan juga 

setipe dengan tumbuhan pinus. Daun pandan biasa digunakan dalam keadaan segar tapi 

juga dapat digunakan kering. Daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb. ) 

mengandung alkaloida, saponin, flavonoida (Kurniati, 2017). Senyawa volatil daun 

pandan telah diteliti dengan menggunakan beberapa metode, dimana senyawa volatile 

tersebut termasuk dalam kelompok alkohol aromatik (Ningrum & Schrener, 2014). 

Senyawa 2-acetyl-1-pyrroline adalah senyawa volatil turunan asam amino fenil alanin 

utama dalam daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb. ). Konsentrasi 2-acetyl-1-

pyrroline yang terkandung dalam daun Pandan lebih dari 10 kali dari yang ditemukan 

dalam beras aromatik dan 100 kali dari yang ditemukan dalam beras non-aromatik. 

Daun Pandan sebagai salah satu sumber alami terbaik 2-acetyl-1-pyrroline (Yahya., et 

al 2011).  
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Gambar 2. Daun Pandan 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

1.2.3. Activated Black Charcoal 

Arang adalah bahan bakar karbon yang berasal dari pembakaran sebagian kayu atau 

bahan yang mengandung karbon lainnya. Arang aktif tidak berbahaya ketika ditelan 

atau dihirup, atau ketika bersentuhan dengan kulit serta tidak memiliki efek samping 

atau reaksi alergi terhadap orang yang mengkonsumsi arang aktif. Tenaga medis masih 

menggunakannya sebagai agen terapeutik, penangkal racun, dan pengobatan yang 

efektif untuk gangguan pencernaan dan gas (Lynch & Robertson, 2017). Menurut 

Ocampo & Usita (2015), arang aktif juga digunakan pada sektor pertanian untuk 

menghilangkan kuman, bakteri, logam berat, pestisida, dan zat berbahaya lainnya dari 

buah dan sayuran segar. Arang aktif juga memiliki kemampuan untuk menyerap gas 

ethylene yang dilepaskan oleh buah dan sayuran saat mereka matang. Hal tersebut akan 

menunda proses pemasakannya dan memungkinkan mereka untuk tetap segar lebih 

lama. Selain itu, dalam penelitiannya Ocampo & Usita (2015) arang aktif dapat 

digunakan sebagai pewarna makanan untuk meningkatkan warna gelap pada brownies. 

Pada penelitian ini menggunakan 50g arang aktif. Pemilihan jumlah arang aktif ini 

berdasarkan jumah dosis tunggal yang diberikan untuk digunakan detoksifikasi tubuh 

dari racun dan bahan-bahan yang berbahaya pada tubuh (Olson, 2010). 
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Gambar 3. Arang Aktif 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

1.2.4. Pati jagung 

Pati jagung merupakan jenis bahan yang diolah dari biji jagung. Pati jagung dapat 

diaplikasikan dalam industri pangan sebagai agen pengental dalam makanan penutup. 

Dalam pembuatan es krim, pati jagung juga dapat menggantikan sebagian lemak untuk 

mengurangi kalori dan memberikan tekstur yang diinginkan, rasa yang disukai, selain 

itu juga digunakan sebagai pengental, penstabil dan pembentuk gel (Mandari, 2014).  

Penambahan bahan pengental pada pembuatan soft ice cream memberikan banyak 

manfaat. Penambahan bahan pengental juga dapat memperpanjang masa simpan karena 

dapat mencegah terjadinya kristalisasi es selama penyimpanan. Tanpa bahan pengental, 

tekstur soft ice cream akan menjadi kasar karena terbentuk kristal-kristal es yang besar. 

Bahan pengental juga meningkatkan kemampuan menyerap air sehingga es krim tidak 

mudah meleleh (Aliyah, 2010). Zat penstabil berfungsi sebagai pengemulsi, yaitu 

membentuk selaput berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan udara 

sehingga dengan demikian air tidak akan mengkristal dan lemak tidak akan mengeras 

(Dini, 2015). Komposisi kimia pati jagung dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi kimia pati jagung dalam 100 gram bahan 

Komposisi  Kandungan (g)  

Air  12,0  

Protein  1  

Abu  0,1  

Lemak  0,0  

Karbohidrat  89  

Sumber: Informasi Nilai Gizi Maizena Merek Maizenaku 
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Perbandingan kandungan amilosa dan amilopektin dapat mempengaruhi sifat dari gel 

yang terbuat dari pati jagung. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin besar 

kandungan amilopektin maka kekentalan yang dihasilkan semakin tinggi. Pada  pati 

jagung memiliki kandungan amilosa terhadap amilopektin dengan perbandingan 1:3  

sehingga memiliki nilai viskositas yang cukup tinggi (Sari, 2011). Komposisi amilosa 

dan amilopektin dalam pati jagung adalah 24% dan 76%. Selain itu, suhu gelatinisasi 

pati jagung berada pada suhu 68 – 71
o
C (Aini., et al  2016).  

 

Proses pembuatan pati jagung adalah dengan cara yaitu sortasi biji jagung, kemudian 

dilakukan perendaman selama 48 jam dengan menggunakan larutan Na Bisulfit 0,2% 

pada suhu 50
o
C, setelah itu dilakukan penggilingan kasar. Setelah dilakukan 

penggilingan kasar dengan menggunakan air untuk dipisahkan dengan lapisan kulit 

(lembaga jagung), kemudian dilakukan penggilingan halus dengan tambahan air. Hasil 

penggilingan kemudian disaring dan didapatkan ampas yang dipisahkan dan sari / bubur 

jagung yang kemudian diendapkan. Proses pengendapan ini akan dihasilakan endapan / 

pati jagung yang akan diproses lebih lanjut. Endapan pati jagung kemudian 

ditambahakan NaOH 0,1 N dan air serta dilakukan pengadukan selama 10 menit, setelah 

itu diendapkan selama 1 jam. Endapan yang dihasilkan dicuci dengan air dan 

diendapkan selama 1 jam dan dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghilangkan NaOH 

yang terkandung dalam pati jagung. Setelah dilakukan pencucian, proses selanjutnya 

adalah pengeringan dengan menggunakan oven selama 8 jam pada suhu 50
o
C. Pati 

Jagung yang telah kering kemudan dihaluskan dan diayak dengan menggunakan ayang 

100 mess (Maflahah, 2010). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik 

(kekerasan, melting rate, time to melt dan viskositas), karakteristik kimia yang meliputi 

kadar lemak dan total padatan serta sensori soft ice cream arang aktif - pandan 

(Pandanus amaryllifolius Roxb) rendah lemak yang meliputi creaminess, softness, 

melting in mouth, rasa serta overall  dengan menggunakan berbagai konsentrasi pati 

jagung sebagai fat mimetic berbasis karbohidrat.  

 


