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1.     PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Es krim merupakan produk makanan yang banyak disukai oleh masyarakat baik anak-

anak, remaja dan orang dewasa. Es krim banyak disukai karena memiliki rasa yang 

manis dan tekstur yang lembut. Es krim sendiri merupakan produk olahan berbahan 

dasar susu baik hewani maupun nabati. Sebagian besar produk es krim diolah dengan 

bahan dasar susu hewani yaitu susu sapi baik susu segar, susu bubuk dan susu dalam 

kemasan. Di Indonesia, permintaan akan susu sapi terus meningkat namun produksi 

susu sapi saat ini belum memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Produksi susu 

segar di Indonesia saat ini hanya mencukupi kebutuhan domestik sekitar 20% dan 

sisanya harus di impor dari luar negeri. Dewan Persusuan Nasional memperkirakan 

pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami darurat susu segar dalam negeri. Kebutuhan 

susu sapi banyak dipenuhi dengan impor akan mengakibatkan harga susu menjadi lebih 

mahal.  

 

Susu sapi mengandung cukup banyak lemak jenuh dan kolesterol. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran konsumen tentang hidup sehat, konsumen lebih 

memperhatikan makanan yang akan mereka makan dengan menginginkan produk es 

krim yang rendah lemak dan memiliki rasa yang enak.  Oleh karena itu untuk mengatasi 

masalah tersebut, maka diperlukan alternatif lain dalam pembuatan es krim yaitu dengan 

mengganti lemak hewani dari susu sapi dengan lemak nabati. Alternatif yang bisa 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kandungan lemak nabati pada sari biji jali 

sebagai pengganti lemak hewani pada susu sapi. Jali (Coix lacryma jobi L.) adalah jenis 

serealia yang tumbuh di wilayah Indonesia. Jali dapat diolah menjadi pangan alternatif 

sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan karena jali memiliki nilai gizi yang baik.  

Dalam 100 g biji jali mengandung 11 g protein, 4 g lemak, 61 g karbohidrat dan 213 mg 

kalsium (Juhaeti, 2015). Alasan penggunaan biji jali sebagai bahan dasar pembuatan es 

krim karena biji jali memiliki keunggulan yaitu bebas kolesterol, tidak mengandung 

laktosa dan bergizi tinggi (Khoirunnisa, 2012). Selain itu biji jali memiliki kandungan 

protein dan lemak yang cukup tinggi. Dengan demikian biji jali dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber lemak nabati dalam pembuatan es krim. Dalam pembuatan es krim, 

lemak sangat berperan penting. Lemak biasanya diperoleh dari susu
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yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim. Lemak susu berperan dalam 

pembentukan tekstur es krim menjadi lebih baik, memberikan rasa lembut dan membuat 

es krim tahan terhadap proses pencairan (Hadiwiyoto, 1994). Dalam pembuatan es krim 

komposisi lemak yang paling baik adalah sebesar 12% (Arbuckle, 1986). Dalam biji 

jali, kandungan lemaknya 4% masih tergolong rendah dan jika kandungan lemak rendah 

maka akan mengakibatkan kristal es yang besar sehingga tekstur es krim menjadi lebih 

kasar. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, maka pada es krim ditambahkan zat 

penstabil (stabilizer). Zat penstabil yang sering digunakan adalah gelatin. Kelebihan 

gelatin dalam pembuatan es krim adalah gelatin bisa menekan pertumbuhan kristal es 

dengan sangat baik dan membuat tekstur es krim menjadi lebih halus serta gelatin 

sangat mudah didapatkan.  

 

Dalam penelitian ini, dikaji penggunaan lemak nabati dari sari biji jali sebagai 

pengganti susu sapi dengan ditambahkan berbagai konsentrasi zat penstabil gelatin 

dalam pembuatan es krim sari jali. Diharapkan dalam penggunaan lemak nabati dari sari 

biji jali ini dihasilkan sifat es krim yang secara sensori dapat diterima oleh konsumen. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Es Krim 

Es krim adalah produk beku dari susu yang dikonsumsi dalam keadaan beku dimana 

proses pembekuan dan whipping adalah unit operasi yang penting dalam pengembangan 

struktur, tekstur dan kelezatan yang diinginkan (Maryam & Tehrani, 2011). Syarat mutu 

es krim dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim (SNI 01-3713-1995) 
No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan: 

Penampakan 

Bau 

Rasa 

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2 Lemak % b/b Minimum 5,0 

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

4 Protein % b/b Minimum 2,7 

5 Jumlah padatan % b/b Minimum 3,4 

6 Bahan tambahan makanan: 

Pemanis buatan 

Pemantap 

Pengemulsi 

 

- 

- 

- 

 

 Negatif 

  

  

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 

MPN Coliform 

Salmonella 

Listeria SPP 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/25 g 

Koloni/25 g 

 

Maksimum 2,0 x 105 

< 3 

Negative 

Negative 

 (Badan Staandardisasi Nasional, 1995)  

 

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan es krim, tahap pertama yaitu pasteurisasi yang 

berperan untuk membunuh bakteri patogen, membantu proses pencampuran bahan baku 

dan menghasilkan mutu produk yang seragam (Smitt, 2004). Tahap selanjutnya adalah 

homogenisasi yang berperan untuk mengubah ukuran globula lemak menjadi lebih kecil 

sehingga penyebaran globula lebih merata yang dapat memberikan tekstur yang lembut 

pada es krim (Potter & Hotchkiss, 1995). Berikutnya adalah tahap aging yang bertujuan 

untuk memberikan waktu supaya protein dan penstabil dapat mengikat air bebas 

sehingga viskositas adonan meningkat. Tahap terakhir yaitu pembekuan, proses 
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pembekuan harus berlangsung cepat agar tidak terbentuk kristal-kristal es yang besar 

sehingga didapat tekstur es krim yang lembut dan halus (Potter & Hotchkiss, 1995). 

Menurut Oksilia & Lidiasari (2012), nilai overrun es krim yang baik dalam skala 

industri berkisar 70-80% sedangkan dalam skala rumah tangga berkisar 35-50%. 

Kualitas es krim yang baik untuk meleleh dalam 10 gram es krim adalah selama 15-20 

menit pada suhu ruang (Haryanti & Zueni, 2015).  

 

1.2.2. Jali (Coix lacryma-jobi L) 

Jali (Coix lacryma-jobi L.) salah satu jenis serealia yang tersebar di seluruh wilayah di 

Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat (Qosim & Nurmala, 2011). Jenis jali dibagi 

menjadi dua yaitu jali yang tumbuh liar (wild types) dan jali yang dibudidayakan 

(cultivated types). Jali yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jali cultivated 

types. Jali cultivated types memiliki kulit luar yang lunak dan memiliki kulit tipis yang 

halus dengan bentuk pear shape sampai spheroidal. Menurut Arora (1977), salah satu 

jenis jali cultivated types yaitu dari varietas ma-yuen yang biasa dimanfaatkan sebagai 

sumber pangan dan obat tradisional. Ciri dari jali varietas ma-yuen adalah memiliki 

cangkang yang tipis dan mudah dipecahkan, sehingga bijinya mudah untuk diambil 

sebagai bahan makanan. Berikut klasifikasi jali yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Klasifikasi Jali 

Kingdom Magnoliophyta  

Phylum Spermatophyta  

Kelas Lilopsida  

Ordo Cyperates  

Famili Poaceae  

Genus Coix L.  

Spesies Coix Lacryma-jobi L.  

Sumber :USDA 

 

Jali merupakan salah satu serealia yang berpotensi dan memiliki prospek yang baik 

untuk dikembangkan. Biji jali berpotensi menjadi pangan alternatif karena memiliki 

kandungan gizi yang setara dengan serealia lainnya yang memiliki kandungan kadar 

lemak dan protein yang cukup tinggi (Nurmala, 2011). Kandungan nutrisi biji jali dan 

beberapa biji serealia dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Gizi Biji Jali dalam 100 g Biji Jali 

Kandungan Jumlah 

Air (g) 23,00 

Energi (kkal) 324,00 

Protein (g) 11,00 

Lemak (g) 4,00 

Karbohidrat (g) 61,00 

Kalsium (mg) 213,00 

Fosfor (mg) 176,00 

Besi (mg) 11,00 

Thiamin (mg) 0,14 

 (Juhaeti, 2015) 

 

1.2.3. Gelatin 

Menurut Tazwir et al., (2007) gelatin adalah salah satu produk turunan protein yang 

didapatkan dari hasil hidrolisis kolagen hewan yang terdapat pada tulang dan kulit. 

Gelatin dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan tahap pre-treatment pada proses 

perendamannya yaitu gelatin tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A dibuat melalui proses 

perendaman dengan larutan asam dan biasanya terbuat dari kulit hewan muda terutama 

babi sedangkan gelatin tipe B dibuat melalui proses perendaman dengan larutan basa 

(Jaswir, 2007). Susunan asam amino gelatin terdiri dari 2/3 glisin dan 1/3 nya terdiri 

dari prolin dan hidroksiprolin. Asam-asam amino tersebut saling terikat melalui ikatan 

peptida membentuk gelatin. Susunan asam amino gelatin berupa glisin-x-y dimana x 

adalah asam amino prolin dan y adalah asam amino hidroksiprolin. Pada gelatin tidak 

terdapat triftopan sehingga gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein lengkap 

(Junianto, 2006).  Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Gelatin (Sumber: Tazwir et al., 2007) 
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Gelatin mempunyai kandungan protein cukup tinggi namun kandungan kadar lemak 

pada gelatin rendah. Gelatin kering mengandung 84-86% protein, 2-4% mineral dan 8-

12% air (Grobben et al., 2004). Menurut Goff & Hartel (2013), gelatin merupakan 

stabilizer yang mengandung protein. Protein dari gelatin tersebut mengandung asam 

amino yang bersifat hidrofobik yang berikatan dengan udara dan hidrofilik yang 

berikatan dengan air. Dalam bahan pangan, secara umum gelatin digunakan sebagai zat 

pengental, penggumpal, membuat produk menjadi elastis, pengemulsi, penstabil, 

pembentuk busa, menghindari sinersis, pengikat air, memperbaiki konsistensi, pelapis 

tipis dan pemerkaya gizi (Fatimah, 2008). Gelatin biasa digunakan dalam pembuatan es 

krim (Annishia & Setiawan, 2017). Kelebihan gelatin dalam pembuatan es krim adalah 

gelatin bisa menekan pertumbuhan kristal es dengan sangat baik dan membuat tekstur es 

krim menjadi lebih halus serta gelatin sangat mudah didapatkan. Gelatin memiliki sifat 

tekstur yang khas dan tahan terhadap perubahan suhu. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan gelatin dalam berbagai 

konsentrasi terhadap kualitas es krim sari jali yang dilihat dari karakteristik fisik, kimia 

dan sensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


