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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang sangat digemari oleh masyarakat 

di seluruh dunia. Es krim dibuat dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku 

secara bersama-sama. Bahan yang digunakan biasanya kombinasi susu dengan bahan 

tambahan lainnya seperti gula, whipped cream, bahan pencipta rasa dan aroma (Sinurat 

dkk, 2007). Inovasi yang banyak digunakan pada produk es krim biasanya berupa 

penggunaan bahan tambahan makanan, pencampuran berbagai flavor tertentu dan 

penabahan topping. Dalam pembuatan soft ice cream di penelitian ini ditambahkan dengan 

arang aktif dan ekstrak pandan guna untuk memberikan rasa dan warna pada produk soft ice 

cream. Daun pandan merupakan salah satu jenis herbal yang banyak digunakan untuk 

penambah aroma dan rasa serta pewarna pada makanan kudapan masyarakat Indonesia. 

Daun pandan mengandung polifenol, tanin, alkaloid, saponin dan flavonoida 

(Suryani,2017). Arang aktif dapat dipergunakan untuk berbagai industri, antara lain yaitu 

industri obat-obatan, makanan, minuman, pengolahan air (penjernihan air) dan lain-lain 

(Pambayun,2013).  

 

Konsumsi es krim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, produk es krim 

yang beredar di pasaran berupa es krim yang tinggi lemak. Setiap 100 gram es krim 

mengandung 210 kkal energi, 0.1 mg zat besi, 4 gram protein, 12.5 gram lemak, dan 20.6 

gram karbohidrat (Matantha dan Ninik, 2014). Kandungan lemak yang cukup tinggi pada es 

krim terkadang menjadi penghambat bagi beberapa konsumen yang ingin mengkonsumsi es 

krim. Hal ini dikarenakan kesadaran konsumen yang meningkat terhadap pola hidup sehat. 

Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan kesehatan saat ini mulai memodifikasi 

kebiasaan makan mereka untuk mengurangi konsumsi makanan yang berlemak (Mandari, 

2014). Hal ini mendorong dibuatnya soft ice cream dengan rendah lemak, namun dengan 

dilakukan pengurangan lemak pada soft ice cream dapat mempengaruhi tekstur dari soft ice 

cream yang menjadi kurang lembut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan fat replacer 

berbasis karbohidrat.  
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Salah satu keuntungan penggunaan fat replacers dalam produk pangan adalah untuk 

menghasilkan makanan yang rendah lemak namun memiliki tekstur dan cita rasa yang sama 

seperti produk makanan yang menggunakan lemak. Dalam penelitian ini fat mimetic yang 

digunakan adalah fat mimetic berbasis karbohidrat. Penggunaan fat mimetic berbasis 

karbohidrat pada produk soft ice cream untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan padat 

sehingga tidak cepat meleleh dan dapat meningkatkan kualitas soft ice cream nabati rendah 

lemak (Mandari Lidya,2014). Fat mimetic yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tepung tapioka. Pemilihan tepung tapioka ini didasarkan atas upaya peningkatan 

penggunaan tepung lokal, kemudahan untuk ditemukan dan sudah diproduksi dalam skala 

yang besar oleh pabrik. Pembuatan soft ice cream dengan tepung tapioka sebagai fat 

mimetics diharapkan dapat menjadi dessert yang rendah lemak dan memiliki tekstur yang 

baik (Wijaya,2013).  

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1.  Es Krim 

Es krim merupakan sejenis makanan semi padat yang dibuat dari campuran susu, lemak 

hewani atau nabati, gula dan dengan atau tanpa bahan makanan lain. Es krim banyak 

digemari  masyarakat  diberbagai tingkatan usia, karena rasanya yang manis dan lumer 

dimulut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas es krim yaitu susu krim sebagai 

salah satu bahan dasarnya (Haryanti dan Ahmad 2015). Nilai gizi terbesar pada es krim 

berasal dari bahan baku dasarnya yaitu susu, oleh karena itu es krim memiliki nilai gizi 

tinggi dibandingkan dengan jenis minuman lainnya. Menurut SNI 01-3713-1995, es krim 

memiliki syarat mutu seperti pada Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim 

No. Kriteria Unit Standard 

1 Keadaan 

  

 

Penampakan - Normal 

 

Rasa - Normal 

 

Bau - Normal 

2 Lemak % (b/b) Min. 5,0 

3 Gula dihitung sebagai sakarosa % (b/b) Min 8,0 

4 Protein % (b/b) Min 2,7 

5 Jumlah padatan % (b/b) Min 3,4 

6 Bahan Tambahan Pangan 

 

 

Pemanis Buatan Negatif 

 

Pewarna Tambahan Sesuai SNI 01 – 0222 - 1995 

 

Pemantap dan Pengemulsi Sesuai SNI 01 – 0222 - 1995 

7 Cemaran Logam 

  

 

Timbal (Pb) mg/kg Maks 1,0 

 

Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20,0 

8 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 0,5 

9 Cemaran Mikroba 

  

 

Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 10
5
 

 

Coliform APM/g <3 

 

Salmonella Koloni/25g Negatif 

  Listeria SPP Koloni/25g Negatif 

Sumber: Badan Standard Nasional Indonesia 01-3713-1995 

 

Es krim memiliki tiga kategori diantaranya es krim standar,  es krim premium dan es krim 

super premium. Ketiga jenis es krim tersebut dibedakan berdasarkan kandungan lemak dan 

komponen padatan non lemak atau susu skim. Es krim  yang tergolong kategori super 

premium mengandung kadar lemak paling tinggi  yaitu sekitar 17 persen dan mengandung 

padatan non lemak paling rendah yaitu 9,25 persen. Es krim yang tergolong premium 

mengandung 15 persen lemak dan 10 persen padatan  non lemak. Sedangkan es krim yang 

tergolong standard memiliki kadar lemak 10 persen  lemak dan mengandung kadar solid 

non lemak 11 persen (Hartati,2011).  
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1.2.2. Soft ice cream  

Soft ice cream merupakan es krim yang dibuat menggunakan mesin khusus yang berbeda 

dengan mesin es krim biasa. Dengan mesin khusus ini, udara yang terkandung didalam es 

krim akan digandakan sehingga hasilnya lebih lembut dan volumenya menjadi lebih besar. 

Selain itu, kandungan lemaknya menjadi tidak terlalu tinggi (Uswatun, 2011). Soft ice 

cream pada umumnya mengandung 4 – 7% lemak, 13 – 15% gula, 0,2 – 0,3% bahan 

penstabil, dan 0,1 – 0,2% bahan emulsi (Goff &amp; Hartel, 2013). Pada prinsipnya 

pengolahan soft ice cream adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan. 

Selanjutnya diperoleh pengembangan volume dengan tujuan menjadikan produk lebih 

ringan, tidak terlalu padat, mempunyai tekstur yang lembut, mengurangi rasa dingin yang 

berlebihan serta segera berubah bentuk saat dimakan (Sawitri dan A.manab, 2010). Soft ice 

cream dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1, Soft ice cream  

 ( Dokumentasi pribadi) 

 

Soft-serve freezer merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membekukan es 

krim. Soft serve freezer dengan single-cylinder memiliki kapasitas sebanyak 1,5-4 L. 

Adonan yang ada di dalam ice cream maker harus memiliki suhuantara -50C sampai -20C. 

Pengadukan juga berfungsi untuk membentuk rongga udara secara perlahan sehingga es 

krim memiliki tekstur yang lembut. Inilah sebabnya ice cream maker mampu menghasilkan 
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es krim kurang dari 40 menit sedangkan apabila adonan ice cream disimpan dalam freezer 

membutuhkan waktu pembekuan yang lama karena tanpa adanya proses pengadukan, 

pembekuan hanya terjadi di dekat dinding ice cream maker saja (Goff &amp; Hartel, 

2013). 

 

1.2.3. Fat Replacer 

Fat replacers adalah bahan berbasis lemak, protein, dan karbohidrat yang dapat 

menggantikan sebagian atau seluruh jumlah lemak dalam bahan pangan. Berdasarkan 

jenisnya, fat replacers dikelompokan menjadi fat substitutes dan fat mimetics. Fat mimetic 

adalah bahan pengganti lemak yang memiliki struktur kimia yang berbeda dengan lemak. 

Fat subtitutes adalah makromolekul yang secara fisik dan kimia menyerupai trigliserida 

yang dapat menggantikan lemak dalam makanan. (Wijaya 2013). Tapioka merupakan pati 

murni yang diperoleh dari ekstraksi penggilingan singkong (Indrianti,dkk 2013). Pati 

merupakan bagian terbesar dari tepung, dapat digunakan sebagai bahan pengikat dan bahan 

pengental. Industri pangan banyak menggunakan tepung tapioka sebagai bahan pengikat. 

Pati secara alami merupakan butiran atau granula yang berwarna putih mengkilat, tidak 

mempunyai bau dan rasa. Granula tersebut terdiri dari lapisan tipis dengan susunan 

melingkar dari molekul-molekul pati (Mutiara 2012). Pati singkong yang digunakan 

sebagai bahan tambahan es krim ini bermerk”Rose Brand” yang dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 

Gambar 2. Tepung Tapioka “Rose Brand” 

 ( Dokumentasi pribadi) 
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Suhu gelatinisasi tepung tapioka berkisar antara 58.5-70°C. Tapioka mempunyai 

karakteristik gel yang cukup kuat dan transparan yang sangat mendukung sebagai 

komponen bahan pengisi serta perekat (Herawati,2012). Selain itu, tapioka, juga memiliki 

kemampuan mengembang yang cukup tinggi. Komposisi kimia tepung tapioka dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi kimia tepung tapioka  

Komposisi Kadar (%) 

Air 9.0 

Protein 1.1 

Lemak 0.5 

Karbohidrat 84.5 

Ca 0.084 

P 0.125 

Fe 0.001 

Infardo, (2011) dalam Purwanita 2013 

 

Kadar   pati   tepung   tapioka tidak   dipersyaratkan   dalam   SNI. Kadar pati pada tepung 

tapioka berkisar antara 72-81% bb dan  kadar  abu  pada  tapioka  berkisar  antara  0.01-

0.04%bb.  kadar  amilosa  tepung  tapioka  berada  pada kisaran  20-27% dari  kadar 

patinya dan  kadar lipid  pada  tapioka  sangat rendah (<0.1%)  (Gunawan, 2010). Molekul 

pati mempunyai gugus hidrofilik yang dapat menyerap air. Bagian yang amorf dapat 

menyerap air dingin sampai dengan 30%. Pemanasan pati dapat meningkatkan daya serap 

air sampai 60%. Penyerapan air yang besar disebabkan karena pecahnya ikatan hidrogen 

pada bagian yang amorf (Winarno, 1992 dalam Mutiara 2012). Menurut penelitian 

Indrianti,dkk 2013 tapioka merupakan pati murni yang diperoleh dari ekstraksi 

penggilingan singkong. Kandungan amilosa dan amilopektin berpengaruh sangat kuat 

terhadap karakteristik produk (Indrianti, 2013). Amilopektin merupakan kandungan utama 

pati yang memiliki fungsi sebagai fat mimetics. Charles dkk dalam Indrianti (2013) 

melaporkan bahwa semakin tinggi kadar amilopektin maka viskositas maksimum pati akan 

semakin tinggi sehingga semakin mudah produk mengalami retrogradasi. 
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1.2.4. Arang aktif 

Arang aktif adalah suatu karbon yang mempunyai kemampuan daya serap yang baik 

terhadap anion, kation, dan molekul dalam bentuk senyawa organik dan anorganik, baik 

berupa larutan maupun gas. Arang aktif yang ditambahkan pada soft ice cream dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Arang aktif 

 (Dokumentasi pribadi) 

 

Pembuatan arang aktif dilakukan melalui proses aktivasi arang dengan cara fisika atau 

kimia. Arang aktif dapat dibedakan dengan arang berdasarkan sifat pada permukaannya. 

Permukaan arang masih ditutupi oleh deposit hidrokarbon yang menghambat keaktifannya, 

sedangkan permukaan arang aktif relatif telah bebas dari deposit, permukaannya luas dan 

pori-porinya telah terbuka, sehingga memiliki daya serap tinggi (Lempang, 2014). Arang 

aktif dapat digunakan dalam bidang kesehatan dan pangan dengan batasan penggunaan 

sebesar 50 gram (Olson, 2010). Arang aktif dapat dipergunakan untuk berbagai industri, 

antara lain yaitu industri obat-obatan, makanan, minuman, pengolahan air (penjernihan air) 

dan lain-lain. Di dalam bidang kesehatan, arang aktif digunakan dalam penanganan 

keracunan eksternal dan terapi diare sekretonik. Pada keracunan secara oral, untuk 

menghindari penyerapan sejumlah racun yang masih ada dalam saluran cerna dapat 

dilakukan dengan pemberian adsorben. Adsorben yang paling berkasiat dan kurang 

berbahaya sehingga paling banyak digunakan adalah arang aktif (Lempang, 2014). Arang 

aktif dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang mengandung karbon seperti kayu, 
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tempurung kelapa, limbah batu bara, limbah pengolahan kayu dan limbah pertanian seperti 

kulit buah kopi, kulit buah coklat, sekam padi, jerami, tongkol dan pelepah jagung 

(Amphol.,et al 2008 dalam Yuningsih 2016). 

 

1.2.5. Pandan 

Pandan wangi merupakan tanaman  yang sering dimanfaatkan daunnya sebagai bahan 

tambahan makanan, umumnya sebagai bahan pewarna hijau dan pemberi aroma. Aroma 

khas dari pandan wangi diduga karena adanya senyawa turunan asam amino fenil alanin 

yaitu 2-acetyl-1 -pyrroline (Mardianingsih dan Resmi 2014).  Pandan yang digunakan 

dalam pembuatan es krim dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Pandan 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Klasifikasi daun pandan wangi dapat dilihat di bawah ini : 

Kingdom : Plantae 

Divis   : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Pandanales 

Famili  : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Spesies : P. amaryllifolius 
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Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) adalah tumbuhan yang biasa dipakai untuk 

bahan pewangi alami pada makanan, dan tanaman ini termasuk dalam famili Pandanaceae, 

tanaman ini sangat khas dengan harumnya yang alami dan enak untuk dicium, dan 

memberikan efek tenang karena pada daun pandan terdapat suatu zat yang disebut dengan 

zat tannin (Mataliana, dkk 2015).  

 

1.2.6. Parameter Penentu Kualitas Soft ice cream 

Penelitian soft ice cream ini menggunakan beberapa parameter yaitu karakteristik fisik 

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

dan sensori (creaminess, softness, melting in mouth, rasa, overall) yang terkandung didalam 

soft ice cream. Kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir 

Semakin meningkatnya viskositas menyebabkan hasil es krim mengental. Viskositas 

dipengaruhi oleh konsentrasi dan penstabil. Semakin tinggi nilai konsentrasi penstabil maka 

viskositas produk akan semakin meningkat (Violisa dkk,2012). Waktu leleh merupakan 

waktu yang diperlukan es krim untuk meleleh sempurna pada suhu ruang. Waktu leleh es 

krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan soft ice 

cream. Soft ice cream yang baik adalah es krim yang tahan terhadap pelelehan pada saat 

dihidangkan pada suhu ruang (Simanungkalit dkk, 2016). Melting rate atau kecepatan 

pelelehan  menggambarkan volume es krim yang meleleh pada waktu tertentu ketika berada 

di suhu ruang.  

 

Total padatan merupakan gabungan komponen karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan 

mineral dan bahan-bahan lain yang ditambahkan pada produk (Saputri dkk,2015). Standar 

total bahan padat pada ice cream untuk skala ekonomi adalah 35-37%. Perubahan 

komponen bahan padat susu dapat terjadi karena aktivitas mikroba yang mengubah gula 

untuk aktivitas hidupnya. (Ahmad dan Mulyani, 2012) 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan tepung tapioka dengan 

konsentrasi yang berbeda pada soft ice cream rendah lemak arang aktif-pandan terhadap 

kualitas fisik, kimia, dan sensori. 

 

 

 

 

 

 

 


