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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Overrun Es Krim Sari Jali 

Overrun adalah pengembangan volume es krim akibat udara yang masuk atau 

terperangkap dalam adonan es krim karena proses pengadukan (agitasi) saat 

pendinginan pada Ice Cream Maker (Hasanuddin et al., 2011). Overrun sangat berperan 

penting dalam pembuatan es krim karena overrun berpengaruh terhadap tekstur es krim 

yang diperoleh. Berdasarkan Tabel 5., pada hasil analisis fisik uji overrun terlihat 

bahwa penambahan berbagai konsentrasi gelatin memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata. Semakin tinggi konsentrasi gelatin yang ditambahkan maka nilai overrun yang 

dihasilkan juga semakin meningkat. Menurut Maryam & Tehrani (2011), stabilizer 

membantu meningkatkan volume es krim (overrun) dengan meningkatkan viskositas 

dan menstabilkan gelembung udara. Goff & Hartel (2013) menyatakan gelatin 

merupakan stabilizer yang mengandung protein. Protein dari gelatin mengandung asam 

amino yang bersifat hidrofobik yang berikatan dengan udara dan hidrofilik yang 

berikatan dengan air. Selama proses aerasi, udara akan masuk ke dalam adonan dan 

membentuk gelembung (Lomakina & Mikova, 2006).  

 

Nilai tertinggi overrun terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0,5%  

yaitu sebesar 13,17% sedangkan nilai terendah terdapat pada es krim sari jali dengan 

konsentrasi gelatin 0% yaitu sebesar 8,14%. Menurut Oksilia & Lidiasari (2012), nilai 

overrun es krim dalam skala industri berkisar 70-80% sedangkan dalam skala rumah 

tangga berkisar 35-50%. Nilai overrun pada es krim sari jali belum memenuhi standar 

yang ada, hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat pada biji jali yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 61 g dalam 100 g biji jali (Juhaeti, 2015). Kandungan karbohidrat biji jali 

yang berupa pati amilosa menyebabkan nilai overrun menurun karena menurut Xie & 

Corrigan (2008) semakin tinggi amilosa maka semakin kental suatu bahan. Susilawati et 

al., (2014) menambahkan jika semakin kental suatu bahan akan menyebabkan 

pergerakan molekul air terbatas karena ruang antar partikel semakin sempit. Menurut 

Goff & Hartel (2013) adonan es krim yang semakin kental menyebabkan udara yang 

masuk pada waktu aerasi selama proses pembekuan semakin berkurang, sehingga 

overrun yang dihasilkan semakin rendah.  
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4.1.2. Viskositas Es Krim Sari Jali 

Menurut Widiantoko & Yunianta (2014), viskositas adalah ukuran kekentalan suatu 

cairan. Viskositas berperan penting dalam pembentukan body dan tekstur es krim. 

Berdasarkan Tabel 5., pada hasil analisis fisik uji viskositas terlihat bahwa penambahan 

berbagai konsentrasi gelatin memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Semakin tinggi 

konsentrasi gelatin yang ditambahkan maka nilai viskositas yang dihasilkan juga 

semakin meningkat. Sinurat et al., (2005) menjelaskan bahwa gelatin terdiri dari asam 

amino prolin, hidroksiprolin dan asam amino glisin atau alanin yang tinggi, dimana 

ketiga asam amino tersebut bersifat hidrofilik yang mempunyai kemampuan untuk 

mengikat air sehingga molekul air terperangkap dan terikat dalam struktur gel yang 

terbentuk menyebabkan larutan menjadi kental. Semakin tinggi konsentrasi gelatin yang 

ditambahkan maka semakin banyak molekul air yang terperangkap dan terikat dalam 

struktur gel sehingga membuat viskositas es krim semakin tinggi.  

 

Nilai tertinggi viskositas terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0,5% 

yaitu sebesar 6477,50 cP sedangkan nilai terendah terdapat pada es krim sari jali dengan 

konsentrasi gelatin 0% yaitu sebesar 3613,33 cP. Nilai viskositas pada es krim sari jali 

ini tergolong tinggi karena pada biji jali memiliki kandungan karbohidrat berupa pati 

amilosa yang cukup tinggi, dimana menurut Xie & Corrigan (2008) jika semakin tinggi 

kandungan amilosa maka semakin kental suatu bahan. Menurut Chansathirapanich et 

al., (2016), viskositas es krim akan semakin meningkat apabila semakin tinggi jumlah 

stabilizer, lemak dan total padatan.  

 

4.1.3. Time to Melt  Es Krim Sari Jali 

Time to melt adalah lama waktu yang diperlukan oleh es krim untuk meleleh secara 

keseluruhan pada suhu ruang setelah pembekuan dalam freezer (Putri et al., 2014). 

Berdasarkan Tabel 5., pada hasil analisis fisik uji time to melt, nilai tertinggi time to 

melt terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0,5%  yaitu selama 33,92 

menit sedangkan nilai terendah terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 

0% yaitu selama 22,20 menit. Semakin banyak konsentrasi gelatin yang ditambahkan 

maka waktu time to melt yang dihasilkan semakin lama. Semakin tinggi persentase 

stabilizer yang digunakan akan membuat adonan menjadi lebih kental, sehingga 
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meningkatkan resistensi pelelehan. Sundari & Saati (2007) menambahkan bahwa 

stabilizer yang ditambahkan dalam es krim berfungsi untuk memperbaiki stabilitas 

emulsi, meningkatkan kehalusan tekstur dan memperlambat pelelehan es krim. Semakin 

tinggi konsentrasi gelatin yang ditambahkan maka semakin banyak molekul air yang 

terperangkap dan terikat dalam struktur gel sehingga membuat viskositas es krim 

semakin tinggi. Viskositas yang semakin tinggi membuat adonan menjadi kental, 

tekstur es krim yang dihasilkan menjadi keras menyebabkan waktu pelelehan es krim 

berlangsung lama. Haryanti & Zueni (2015) menyatakan bahwa kualitas es krim yang 

baik untuk meleleh dalam 10 gram es krim adalah selama 15-20 menit pada suhu ruang. 

 

Pada pengujian time to melt es krim sari jali dengan penambahan berbagai konsentrasi 

gelatin, berat es krim yang dilelehkan adalah sebanyak 20 gram es krim. Hasil uji time 

to melt terlihat bahwa pada penambahan konsentrasi gelatin 0,3% dan 0,5% tidak 

memiliki pengaruh yang berbeda nyata. Namun ada peningkatan time to melt dengan 

meningkatnya konsentrasi gelatin. Hal ini menunjukan bahwa time to melt es krim sari 

jali dengan penambahan konsentrasi gelatin 0,3% dan 0,5% sudah memenuhi standar es 

krim dimana time to melt  mencapai 32,06 dan 33,92 menit per 20 gram es krim. Es 

krim sari jali dengan penambahan konsentrasi gelatin 0% dan 0,1% belum memenuhi 

standar, hal ini dikarenakan kandungan lemak dari biji jali yang rendah yaitu hanya 

berkisar 4%. Sedangkan menurut Arbuckle (1986), komposisi lemak es krim yang 

paling baik adalah 12%. Menurut Roland et al., (1999), es krim dengan kadar lemak 

yang rendah akan menyebabkan time to melt berlangsung cepat. 

 

4.1.4. Kekerasan  Es Krim Sari Jali 

Menurut Goff & Hartel (2013), kekerasan adalah salah satu parameter es krim yang 

berhubungan dengan kemampuan es krim untuk diambil (scoop-ability). Pengujian 

kekerasan bertujuan untuk mengetahui resistensi es krim terhadap deformasi ketika gaya 

diberikan kepada es krim (Huynh et al., 2014). Berdasarkan Tabel 5., pada hasil analisis 

fisik pada uji kekerasan terlihat bahwa penambahan berbagai konsentrasi gelatin 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Semakin banyak konsentrasi gelatin yang 

ditambahkan maka nilai kekerasan yang dihasilkan semakin menurun. Nilai tertinggi 

kekerasan terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0% yaitu sebesar 
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3,24 kgf sedangkan nilai terendah terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi 

gelatin 0,5% yaitu sebesar 2,06 kgf. Menurut Satriani et al., (2018), penambahan 

stabilizer bisa menghasilkan tekstur yang lembut, mengurangi peningkatan peningkatan 

kristal es selama pembekuan dan penyimpanan serta ketahanan terhadap pelelehan. 

Suseno et al., (2015) menambahkan peningkatan overrun es krim akan menurunkan 

nilai kekerasan es krim. 

 

4.1.5. Mikroskopik  Es Krim Sari Jali 

Pada Gambar 11, penampakan mikroskopik es krim sari jali dengan perbesaran 10x 

menunjukan perbedaan yang dapat dilihat dengan jelas. Hal ini bisa dilihat dari ukuran 

dan jumlah gelembung udara pada setiap sampel es krim sari jali. Semakin tinggi 

konsentrasi gelatin yang ditambahkan es krim sari jali maka gelembung udara yang 

diperoleh semakin banyak dan ukurannya menjadi semakin kecil. Pada gambar terlihat 

bahwa pada disekeliling gelembung udara dilapisi oleh globula lemak. Menurut Muse & 

Hartel (2004), kumpulan globula lemak akan melapisi permukaan gelembung udara dan 

menahan gelembung udara sehingga terbentuk jaringan lemak yang memerangkap 

udara. Gelembung udara yang terdapat pada struktur es krim berhubungan dengan nilai 

overrun. Gelembung udara sedikit mengakibatkan pemerangkapan udara yang sedikit 

sehingga volume pengembangan (overrun) menjadi rendah. Sebaliknya, gelembung 

udara yang banyak maka peluang bagi udara yang terperangkap masuk lebih banyak  

sehingga volume pengembangan (overrun) menjadi meningkat.  

 

Arbuckle (1986) menambahkan bahwa rongga  udara  es  krim  yang  banyak dan 

berukuran kecil-kecil cenderung menghasilkan  tekstur  yang  lebih  lembut, karena  es  

krim  akan  terasa  lebih  ringan  dan halus. Rongga  udara berkaitan  dengan  overrun,  

semakin  tinggi overrun rongga  udara  semakin  kecil (Lomakina  & Mikova,  2006). 

Hal ini juga didukung oleh teori Satriani et al., (2018), yang menyatakan bahwa 

penambahan stabilizer bisa menghasilkan tekstur yang lembut dan menurut Suseno et 

al., (2015) peningkatan overrun es krim akan menurunkan nilai kekerasan es krim. 

    

 



28 

 

 

 

4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Total Padatan Es Krim Sari Jali 

Menurut Astuti & Rustanti (2014), total padatan terdiri dari semua bahan padat yang 

terdapat dalam es krim. Total padatan berperan dalam membentuk tekstur es krim. Total 

padatan yang terlalu tinggi akan membuat tekstur es krim menjadi  lembek dan lengket 

sedangkan total padatan yang terlalu rendah akan  membuat tekstur es krim menjadi 

kasar. Berdasarkan Tabel 6., pada hasil analisis kimia pada uji total padatan, terlihat 

bahwa penambahan berbagai konsentrasi gelatin memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata. Nilai tertinggi total padatan terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi 

gelatin 0,5%  yaitu sebesar 27,52% sedangkan nilai terendah terdapat pada es krim sari 

jali dengan konsentrasi gelatin 0% yaitu sebesar 22%. Total padatan es krim sari jali 

dengan penambahan berbagai konsentrasi gelatin sudah sesuai dengan standar  SNI 01-

3713-1995 yaitu total padatan minimum sebesar 3,4%. Semakin tinggi konsentrasi 

gelatin yang ditambahkan maka nilai total padatan yang dihasilkan semakin meningkat. 

Hal ini sesuai dengan teori Goff & Hartel (2013) yaitu total padatan pada es krim 

dipengaruhi oleh kandungan bahan yang ditambahkan pada es krim. Stabilizer sebagai 

salah satu bahan yang ditambahkan dengan konsentrasi berbeda inilah yang 

menyebabkan total padatan meningkat. Total padatan berhubungan dengan viskositas, 

menurut Chansathirapanich et al., (2016) viskositas es krim semakin tinggi 

menyebabkan total padatan juga meningkat.  

 

4.2.2. Total Padatan Es Krim Sari Jali 

Menurut Marantha & Ninik (2014), secara umum es krim memiliki kalori sebesar 210 

kkal per 100 g es krim. Namun dalam es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0%; 

0,1%; 0,3%; dan 0,5 % memiliki kalori berturut-turut sebesar 143,39 kkal; 143,63 kkal; 

144,15 kkal dan 144,63 kkal per 100 g es krim sari jali. Kalori es krim sari jali lebih 

rendah dibandingkan kalori es krim pada umumnya, karena kandungan lemak dari biji 

jali yang rendah yaitu hanya sebanyak 4 % dari 100 g biji jali. Sedangkan menurut 

Arbuckle (1986), komposisi lemak es krim yang paling baik adalah 12%. Hasil kalori 

tersebut diperoleh dari perhitungan manual dengan menghitung kalori karbohidrat, 

lemak dan protein pada jali dapat dilihat pada penelitian Juhaeti (2015); whipping cream 

dapat dilihat pada Nutrition Fact Kemasan sedangkan gelatin, gula, garam dapat dilihat 
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pada Nutrition Fact pada aplikasi Fatsecret Platform API yang sudah terlampir. Dalam 

100 g biji jali, ddible portion biji jali sebesar 90% (DKBM, 2005). Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran hal 48-50. 

 

4.3. Karakteristik Sensori 

4.3.1. Rasa 

Menurut Arza & Melisa (2017), rasa merupakan parameter yang berperan penting 

dalam menentukan suatu makanan dapat diterima atau tidak oleh konsumen. 

Berdasarkan Tabel 8., dapat dilihat bahwa es krim yang disukai oleh panelis yaitu 

terdapat pada es krim cone Mcd sedangkan panelis tidak menyukai es krim sari jali 

dengan konsentrasi gelatin 0,1%. Pada atribut rasa terlihat bahwa es krim cone Mcd 

dengan es krim sari jali baik yang ditambah gelatin maupun tidak ditambah gelatin 

memiliki hubungan yang berbeda nyata namun antar es krim sari jali yang ditambah 

gelatin maupun tidak ditambah gelatin tidak memiliki hubungan yang berbeda nyata. 

Dapat disimpulkan bahwa penambahan gelatin dengan berbagai konsentrasi tidak 

memberikan pengaruh terhadap rasa es krim sari jali. 

 

4.3.2. Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu parameter yang penting untuk menentukan kesukaan 

konsumen terhadap suatu produk pangan. Gelatin berfungsi sebagai penstabil sehingga 

gelatin bisa memperbaiki tekstur es krim dan menahan struktur es krim agar tidak 

mudah meleleh. Penstabil bisa menurunkan konsentrasi air bebas dengan menyerap air 

sehingga bisa mengurangi kristalisasi dan membuat tekstur es krim menjadi lebih 

lembut (Muse, 2004). Pada atribut tekstur terlihat bahwa es krim cone Mcd dengan es 

krim sari jali baik yang ditambah gelatin maupun tidak ditambah gelatin memiliki 

hubungan yang berbeda nyata namun antar es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 

0% dan 0,5% serta antar es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0,1% dan 0,3% 

tidak memiliki hubungan yang berbeda nyata. Hal ini dikarenakan pengujian sensori 

tergolong dalam penilaian subjektif yang berhubungan kepekaan masing-masing indra 

manusia. Pada pengujian sensori panelis diminta untuk memberikan penilaian pada 

produk dalam skala hedonik yang menujukan dari tingkat sangat tidak suka hingga 

sangat suka (Kusumawaty, 2011). 
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4.3.3. Overall 

Pada atribut overall nilai tertinggi terdapat pada es krim cone Mcd sedangkan nilai 

terendah terdapat pada es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin 0,3%. Pada atribut 

overall terlihat bahwa es krim cone Mcd dengan es krim sari jali baik yang ditambah 

gelatin maupun tidak ditambah gelatin memiliki hubungan yang berbeda nyata namun 

antar es krim sari jali yang ditambah gelatin maupun tidak ditambah gelatin tidak 

memiliki hubungan yang berbeda nyata. Berdasarkan Gambar 13., diketahui rata-rata 

panelis lebih menyukai es krim cone Mcd dibandingkan es krim sari jali baik yang 

ditambah gelatin maupun tidak ditambah gelatin yang dilihat dari atribut rasa, tekstur, 

dan overall.  Jika dibandingkan antara es krim sari jali baik yang ditambah gelatin 

maupun tidak ditambah gelatin terlihat bahwa dari atribut tekstur penambahan gelatin  

0,5 %  lebih disukai panelis dibandingkan penambahan konsentasi gelatin lainnya. Es 

krim sari jali dengan penambahan gelatin 0,5% memiliki nilai overrun yang paling 

tinggi dibandingkan es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin lainnya. Overrun sangat 

berperan penting dalam terhadap tekstur es krim yang dihasilkan. Overrun yang 

semakin tinggi akan membuat tekstur es krim semakin lembut. Hal inilah yang 

membuat panelis secara keseluruhan menyukai es krim sari jali dengan penambahan 

gelatin 0,5% dibandingkan es krim sari jali dengan konsentrasi gelatin lainnya. 

    

 

 

 

 

 

 


