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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Es krim adalah produk olahan susu yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut terbukti dari permintaan es krim di Indonesia terus meningkat dari tahun 2013 

hingga 2018 mencapai 8,75% per tahun (Pratama & Novita, 2018). Pada umumnya es 

krim terbuat dari susu sapi, tetapi beberapa tahun belakangan ini mulai banyak 

dikembangkan es krim berbasis sari nabati. Beberapa keunggulan sari nabati adalah 

tidak mengandung laktosa dan asam lemak jenuh (kolesterol) (Fajrin, 2015). Pembuatan 

es krim menggunakan sari nabati bertujuan untuk menghasilkan es krim yang dapat 

dinikmati juga oleh kalangan vegetarian. Sari nabati yang paling banyak digunakan 

berbahan dasar dari kacang kedelai. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, 

jumlah impor kedelai dari bulan Januari-Juni 2018 mengalami kenaikan sebesar 43,7% 

dari total impor tahun sebelumnya. Kementrian Pertanian juga mencatat bahwa 

konsumsi kacang kedelai pada tahun 2018 mencapai 3,05 juta ton, sedangkan 

produksinya hanya mencapai 864 ribu ton. Konsumsi kacang kedelai yang terus 

meningkat ini dapat dikurangi dengan cara mengganti sari nabati dari kacang kedelai 

menjadi sari nabati dari jali.  

 

Jali (Coix lacryma jobi L.) adalah salah satu jenis serealia yang tumbuh dan tersebar di 

berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat (Qosim & Tati, 2011). Di 

Indonesia jali biasanya hanya dikonsumsi dalam bentuk bubur jali. Pemanfaatan jali di 

Indonesia masih sangat kurang sehingga banyak orang yang tidak mengetahui tentang 

jali. Menurut Nurmala (2011) jali memiliki potensi dan prospek yang baik untuk 

dikembangkan karena memiliki kandungan kalsium, lemak, protein, dan vitamin B1 

yang lebih tinggi daripada serelia lainnya. Jali juga memiliki potensi yang baik untuk 

kesehatan yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol, akibat adanya sterol utama yaitu 

sitostanol (Tanaka & Taksuko, 2001 dalam Anugerah, 2018). Menurut Maharani (2015) 

dalam Anugerah (2018) jali juga dapat mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh 

karena adanya prebiotik dan beta-sitosterol. Jali memiliki senyawa polifenol yang dapat 

memberikan aktivitas antioksidan (Kuo et al., dalam Cahyani, 2010). Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh penelitian Mutiaraningtyas & Asih (2018) menyatakan bahwa 

semakin banyak sari jali yang digunakan maka antioksidan semakin tinggi. Adanya 
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kandungan gizi dan senyawa-senyawa yang baik untuk tubuh, jali memiliki potensi 

untuk diolah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi. Salah satunya diolah menjadi 

es krim.  

  

Es krim merupakan makanan semi padat yang telah melalui proses pembekuan serta 

terbuat dari campuran susu, lemak hewani atau nabati, tanpa atau dengan bahan 

makanan lain dan bahan makanan yang diperbolehkan (Badan Standarisasi Nasional 

Indonesia, 1995). Pada umumnya bahan pembuat es krim adalah lemak, padatan susu 

non lemak, pemanis, air, stabilizer, emulsifier, dan flavor (Goff & Hartel, 2013). Bahan 

baku utama, bahan tambahan pangan, proses pengolahan, serta proses penyimpanan 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik (Hartatie, 2011). 

Es krim berbasis sari nabati dapat memberikan karakteristik es krim yang berbeda 

dengan susu hewani (Istiqomah et al., 2017). Salah satunya adalah waktu pelelehan, 

dimana es krim yang terbuat dari non susu memiliki waktu meleleh yang relatif cepat. 

Hal tersebut dapat diperbaiki dengan cara menambahkan stabilizer.  

 

Pada es krim, stabilizer berfungsi untuk mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah 

krital es bertumbuh besar, memperlambat proses pelelehan, dan membuat tekstur lebih 

baik (Moeenfard & Mostafa, 2008). CMC (Carboxy Methyl Cellulose) merupakan 

stabilizer yang banyak digunakan dalam pengolahan es krim (Istiqomah et al., 2017). 

CMC merupakan hasil produk turunan dari selulosa yang sering digunakan dalam 

bidang pangan. Menurut Goff & Hartel (2013) CMC dapat mengikat air dalam jumlah 

banyak. Selain itu, menurut Satria (2009) CMC juga memiliki harga yang cukup 

ekonomis dan mudah didapatkan. Konsentrasi stabilizer yang biasa ditambahkan dalam 

es krim sekitar 0,2-0,5% (Goff & Hartel, 2013). Pemakaian stabilizer yang berlebihan 

dapat menyebabkan es krim yang kenyal, dimana es krim tersebut tidak dapat meleleh 

dalam mulut (Goff & Hartel, 2013).  Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 

Istiqomah et al., (2017) yang menyatakan jumlah penambahan stabilizer yang tidak 

sesuai dapat mempengaruhi kualitas es krim, terutama dari segi tekstur dan waktu 

pelelehan. Oleh karena itu, tujuan penelitian kali adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan CMC dalam berbagai konsentrasi terhadap karakteristik es krim jali. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jali (Coix lacryma-jobi L.) 

Jali (Coix lacryma jobi L.) adalah salah satu jenis serealia yang tumbuh dan tersebar di 

berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Qosim & Tati, 2011).  Jali termasuk dalam tanaman serealia dari 

famili Poaceae yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan (Nurmala, 2011). 

Berdasarkan warnanya, jali diterbagi menjadi 2 yaitu jali berkulit luar putih dan jali 

berkulit luar hitam. Jali berkulit luar putih memiliki bentuk yang lebih besar daripada 

berkulit luar hitam. Jali terbagi menjadi 2 jenis yaitu jali yang budidayakan (cultivated 

types) dan jali yang tumbuh liar (wild types). Jali dapat di lihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Jali (Coix lacryma jobi L.) yang sudah tidak ada kulitnya 

(Sumber: Dokumentasi Sendiri) 

 

Jali cultivated types (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen)  memiliki kulit luar yang tipis 

dan lunak daripada jali wild types (Coix lacryma-jobi var. lacryma jobi), sehingga jali 

cultivated types sebagai bahan pangan sedangkan jali wild types banyak digunakan 

sebagai bahan untuk kerajinan tangan. Jali (Coix lacryma-jobi var. ma yuen.) termasuk 

dalam cultivated types. Jali mengandung karbohidrat dan protein yang lebih tinggi 

daripada dari serealia lainnya (Nurmala, 2011). Selain itu, jali juga memiliki kandungan 

kalsium, lemak, dan vitamin B1 yang lebih tinggi daripada serelia lainnya. Kandungan 

gizi dalam 100 gram jali dan kedelai dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Jali dan Kedelai 

Kandungan Gizi Jali Kedelai 

Kalori 324 kkal 446 kkal 

Air 23,00 g 12,00 g 

Protein 11,00 g              36,49 g 

Lemak   4,00 g              19,94 g  

Karbohidrat 61,00 g              30,16 g 

Kalsium       0,21 g 0,28 g 

Fosfor                    0,18 g 0,70 g 

Besi 11,00 g              15,70 mg 

Vit B1                   0,14 mg              0,874 mg 

(Mahmud & Zulfianto, 2009 dalam Juhaeti, 2015) (USDA, 2019) 

 

Adanya kandungan gizi dalam jali, membuktikan bahwa jali cukup layak untuk diolah 

menjadi makanan. Edible portion jali sebesar 90% (DKBM, 2005). Di Indonesia, jali 

diolah menjadi bubur jali. Selain itu, jali juga memiliki potensi untuk diolah menjadi 

tepung jali, berbagai bahan kue-kue, kudapan, minyak nabati, dan minuman susu asam 

berkalsium tinggi. Adanya kandungan lemak dalam jali, maka jali berpotensi untuk 

diolah menjadi es krim. Jali memiliki kandungan lemak yang rendah karena itu 

dibutuhkan penambahan bahan pengganti lemak (fat replacer) dan stabilizer agar tetap 

dihasilkan es krim dengan kualitas yang baik. Salah satu fat replacer adalah CMC. 

CMC merupakan fat replacer berbasis karbohidrat. Selain itu, CMC juga berperan 

sebagai stabilizer dan emulsifier. 

 

1.2.2. Es Krim 

Es krim merupakan makanan semi padat yang telah melalui proses pembekuan serta 

terbuat dari campuran susu, lemak hewani atau nabati, tanpa atau dengan bahan 

makanan lain dan bahan makanan yang diperbolehkan (Badan Standarisasi Nasional 

Indonesia, 1995). Pada pembuatan es krim dilakukan pemasukkan udara selama proses 

agitasi sehingga dihasilkan adonan yang bervolume (Harris, 2011 dalam Rosadi, 2017). 

Kandungan lemak dalam es krim minimal sebesar 5% (Badan Standarisasi Nasional 

Indonesia, 1995). Es krim sebanyak 100 gram mengandung kalori sebesar 210 kkal, 

lemak 12,5 gram, 4 gram protein (Marantha & Ninik, 2014). Es krim terdiri dari 

campuran susu, pamanis, penstabil, emulsifier, dan perisa (Septiani, 2018). Bahan baku 

utama, bahan tambahan pangan, proses pengolahan, serta proses penyimpanan 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik (Hartatie, 2011). 
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Pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, aging, pembekuan disertai 

pengadukan, dan hardening merupakan tahap-tahap pengolahan es krim. Pada tahap 

pencampuran bahan dilakukan pencampuran bahan kering yaitu stabilizer, emulsifier, 

gula dicampurkan dengan bahan cair. Pasteurisasi bertujuan untuk mematikan bakteri 

pathogen dan meratakan pencampuran bahan baku. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 

63℃ selama 30 menit (Bennionin & Hughes, 1975 dalam Septiani, 2018). 

Homogenisasi bertujuan untuk meratakan penyebaran globula lemak dengan cara 

memperkecil ukurannya (Potter, 1996 dalam Septiani, 2018). Tujuan dari tahapan aging 

adalah memberikan waktu untuk protein dan penstabil untuk mengikat air bebas agar 

viskositas adonan meningkat. Tahapan aging dilakukan dengan cara mendinginkan 

adonan es krim pada suhu ±4℃ selama 3-12 jam. Pada tahap pembekuan dilakukan 

pengadukan agar udara dapat masuk ke dalam adonan es krim. Hardening harus cepat 

agar tidak terbentuk kristal es yang besar. Hardening dilakukan pada suhu-5,5℃ agar 

terbentuk tekstur es krim yang halus. 

 

Lemak berfungsi untuk melembutkan tekstur, penambah citarasa, dan memberikan sifat 

meleleh yang bagus (Rosadi, 2017). Protein memiliki fungsi sebagai pengikat air dan 

berperan sebagai emulsifikasi. Gula berfungsi sebagai pemanis, selain itu gula juga 

dapat menurunkan titik beku, meningkatkan viskositas, dan total padatan (Rosadi, 

2017). Jenis gula yang sering digunakan adalah gula pasir (Fasokhani, 2017). Stabilizer 

merupakan koloid hidrofilik. Stabilizer bekerja dengan cara menurunkan konsentrasi air 

bebas melalui penyerapan, sehingga dapat mengurangi rekristalisasi es, memperkecil 

ukuran kristal es, dan meningkatkan kelembutan tekstur (Campbell, 1975 dalam 

Fasokhani, 2017). Stabilizer dapat mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah krital 

es bertumbuh besar, memperlambat proses pelelehan, dan membuat tekstur lebih baik 

(Moeenfard & Mostafa, 2008).  Menurut Istiqomah et al., (2017) ada beberapa stabilizer 

yang diaplikasikan dalam pengolahan es krim yaitu CMC, gelatin, gum arab, pektin, 

Na-alginate, dan karagenan. Emulsifier memiliki fungsi sebagai penghubung antara 

lemak dan air, meningkatkan volume adonan, menurunkan kecepatan leleh, dan 

memperbaiki tekstur es krim (Chan, 2008 dalam Fasokhani, 2017). 
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Karakteristik fisik es krim dapat dilihat dari nilai overrun, time to melt, dan total 

padatan. Overrun merupakan volume pengembangan es krim yang disebabkan oleh 

terperangkapnya udara selama proses agitasi (Hadiwiyoto, 1983 dalam Fasokhani, 

2017). Overrun didapatkan dari selisih antara volume adonan es krim dengan volume es 

krim setelah pembekuan dan pengocokan (Fasokhani, 2017). Standar overrun es krim 

skala industri sebesar 70-80 % dan industri rumah tangga sebesar 35-50% (Susilorini & 

Sawitri, 2006 dalam Fasokhani, 2017). Time to melt adalah waktu untuk es krim 

meleleh sempurna pada suhu ruang (Prindiville et al., 2000, dalam Septiani, 2018). 

Time to melt dan melting rate sangat berkaitan dengan viskositas dan overrun es krim. 

Kadar air yang rendah serta tekstur es krim semakin padat maka waktu pelelehan akan 

semakin lama (Oksilia et al., 2012 dalam Fasokhani, 2017). Total padatan merupakan 

semua komponen yang ada dalam es krim, tetapi tidak termasuk air (Astuti & Ninik, 

2014). 

 

1.2.3. CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) merupakan turunan selulosa yang banyak 

dipergunakan pada industri makanan. Rumus molekul dari CMC adalah C8H16NaO8. 

Karakteristik CMC yaitu tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, 

berbentuk bubuk atau butiran, bersifat biodegradable, tidak beracun, bersifat larut air 

panas ataupun dingin (Anggraini, 2016). CMC didapat melalui 2 tahapan yaitu 

alkalisasi serta karboksimetilasi. Dalam mengaktifkan gugus OH pada molekul selulosa 

diperlukan proses alkalisasi (Wijayani et al., 2005 dalam Silsia et al., 2018). Tahap 

karboksimetilasi menggunakan reagen natrium monokloroasetat, dimana tahap ini terjadi 

proses penggantian gugus OH dengan Cl CH2COONa pada selulosa (Pitaloka et al., 

2015 dalam Silsia et al., 2018). Pada tahap karboksimetilasi juga terjadi esterifikasi, 

dimana terjadi proses melekatnya gugus karboksilat pada struktur selulosa. CMC yang 

berkualitas dapat dinilai dari derajat subsitusi (DS), pH, viskositas, gugus fungsi dan 

kemurnian (Silsia et al., 2018). 

 

CMC dapat berperan sebagai emulsifier dan stabilizer. Selain itu, CMC juga merupakan 

fat replacer berbasis karbohidrat.  Emulsifier dan stabilizer memiliki gugus bersifat 

polar (hidrofilik) dan non polar (hidrofobik) (Anggraini, 2016). Stabilizer merupakan 
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bahan tambahan pangan yang ditambahkan dalam jumlah kecil. Stabilizer dapat 

memperbaiki kualitas es krim (Hartatie, 2011). CMC banyak diaplikasikan dalam 

industri makanan, seperti es krim, jelly, saus, keju, pasta, sirup, selai, dan beberapa 

minuman. Beberapa alasan CMC banyak digunakan karena memiliki harga yang cukup 

ekonomis dan mudah didapatkan (Satria, 2009). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan Carboxy Methyl 

Cellulose (CMC) dalam berbagai konsentrasi terhadap karakteristik fisik, kimia, dan 

sensori es krim jali. 
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