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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Es krim salah satu produk makanan yang disukai oleh berbagai kalangan usia. Produk es 

krimdiketahui mengandung lemak, gula, padatan bukan lemak, flavor, dan stabilizer.  

Stabilizerdan emulsifier adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tekstur es 

krim. Stabilizer mampu mengikat air yang tinggi karena jenis dan komposisinya dapat 

mempengaruhi karakteristik campuran es krim (Mahdian and Karazhian,2013). Secara 

umumes krim mengandung lemak 10 - 14% (Evans, 2008). Kandungan lemak yang 

cukup tinggi pada es krim terkadang menjadi penghambat bagi beberapa konsumen 

yang ingin mengkonsumsi es krim (Anggraeni, 2003).Hal ini dikarenakankesadaran 

konsumen yang meningkat terhadap pola hidup sehat yang tentunya akan diimbangi 

dengan pertimbangan memilih makanan yang lebih bergizi, sehat, serta memenuhi 

selera (Wirakartakusumah, 2001). Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan 

kesehatan saat ini mulai memodifikasi kebiasaan makan mereka untuk mengurangi 

konsumsi makanan yang berlemak (Mahdian and Karazhian, 2013). 

 

Hal - hal tersebut mendorong dibuatnya es krim nabati untuk menggantikan sumber 

lemak hewani. Es krim nabati adalah es krim dengan bahan baku yang berasal dari 

tumbuh – tumbuhan. Selain berbahan dasar nabati, bahan lain yang digunakan yaitu fat 

replacer berbasis karbohidrat untuk menggantikan lemak menjadi karbohidrat dalam 

produk es krim sehingga diperoleh es krim nabati rendah lemak.Es krim dengan 

kandungan lemak yang rendah hanya mengandung 2 – 6% lemakyang berasal dari susu 

dan whipped creamsebagai komponen utama yang mempengaruhi rasa dan sifat tekstur 

produk(Evans, 2008). Lemak susu adalah komponen yang berperan dalam pembuatan es 

krim.Kandungan lemak yang dikurangi pada es krim dapat menyebabkan tekstur es 

krim menjadi kasar, berpasir dan cepat meleleh (Oksilia et al, 2012).  

 

Fat replacer berbasis karbohidrat dapatberfungsi mengurangi kandungan lemak yang 

ada dalam es krim. Fat replacer juga dapat menggantikan fungsi Milk Solid Non Fat 

(MSNF) sehingga mampu membentuk tekstur yang diinginkan dari produk (Bennion & 

Hughes, 1975).Es krim dengan kandungan fat replacer berbasis karbohidrat dari segi 

rasa kurang disukai oleh masyarakat dibandingkan dengan es krim yang mengandung 
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banyak lemak.Penerimaan konsumen dari setiap produk makanan yang paling penting 

tergantung pada selera (atribut sensori), meskipun konsumen ingin mengkonsumsi 

makanan yang rendah atau tidak ada lemak, mereka juga ingin mengkonsumsi makanan 

yang terasa enak. Produsen makanan saat ini terus mencari bahan makanan pengganti 

lemak yang disukai oleh konsumen dengan fungsi konvensional seperti lemak yang 

tidak berpotensimerugikan kesehatan (Akoh, 1998). 

 

Dalam penelitian ini pembuatan es krim menggunakan formulasi dengan 

menambahkanwhipped cream untuk meningkatkan penerimaan konsumen terhadap es 

krim fat replacer.Selain itu juga dalam penelitian ini digunakan sari kedelai untuk 

menggantikan susu sapi.Penggunaan fat replacerberbasis karbohidrat pada produk es 

krimuntuk menghasilkan tekstur yang lembut dan padat sehingga tidak cepat 

melelehsehingga dapatmeningkatkan kualitas es krim nabati rendah lemak. Penelitian 

ini menggunakan tiga jenis tepung lokal yaitu tepung maizena, tepung mocaf dan 

tepung ganyong, dimana masing – masing dari ketiga tepung tersebut sebagai pengganti 

lemak berbasis kabohidrat dalam produk es krim nabati.Pemilihan tepung – tepung 

tersebut sebagai fat replacer karena karbohidrat dapat berperan sebagai pengganti lemak 

dalam berbagai jenis makanan untuk sebagian atau seluruhnya menggantikan lemak. 

Karbohidrat berfungsi sebagai pengental atau agen pembentuk gel dalam makanan. 

Gum, pektin, selulosa, dan bahan-bahan karbohidrat lain memberikan beberapa fungsi 

lemak dalam makanan dengan mengikat air. Mereka juga dapat memberikan tekstur dan 

mouthfeel(Akoh, 1998). Tepungmaizena, tepung mocaf dan tepung ganyong merupakan 

salah satu produk pangan lokal di Indonesia yang dapat ditingkatkan 

keanekaragamannya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan tepung – tepungan 

tersebut sebagai fat replacer berbasis karbohidrat pada produk es krim karena 

pengolahannya dalam produk pangan masih belum luas.Bahan baku tepung – tepungan 

tersebut mudah dijumpai di Indonesia karena merupakan bahan baku lokal. Selain 

mudah ditanam, tepung ini juga mudah diolah sehingga mudah diperoleh. Harga 

tepung-tepung ini juga sangat murah dan berkualitas baik, sehingga masyarakat dapat 

membeli dan mengolahnya dengan mudah. 
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1.2. TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1. Es Krim 

Es krim salah satu jenis produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan 

mencampur bahan baku secara bersama-sama. Es krim secara umummemiliki 

kandungan lemak susu 10-14%, padatan bukan lemak 10–11%, total padatan 36–40%, 

stabilizer0-0,5% dan pemanis 10-16%(Evans, 2008).Es krim memiliki tiga komponen 

struktural utama yaitu sel-sel udara, kristal es dan globula lemak (Muse dan Hartel, 

2004). 

 

Es krim dengan kandungan lemak yang dikurangi memiliki kandungan lemak susu 2 – 6 

%, padatan bukan lemak 11 – 12 %, total padatan 28 – 32%, stabilizer 0 - 0,5% dan 

pemanis 10 - 16% (Evans, 2008).Jumlah lemak dalam produk es krim sangat 

berpengaruh terhadap kualitas produk es krim yang dihasilkan karena dapat 

mempengaruhi viskositas adonan dan mempengaruhi pemerangkapan udara. Selain itu 

kandungan lemak juga membuat es krim menjadi halus, sehingga ketika kandungan 

lemak berkurang tekstur es krim biasanya menjadi kasar. Surapat and Rugthavon (2003) 

mengatakan bahwa lemak yang dikurangi memang dapat mempengaruhi tekstur produk 

es krim, oleh karena itu digunakan fat replacer berbasis karbohidrat karena dapat 

mengikat air, sehingga jumlah air yang tersedia untuk mengubah es berkurang. 

 

Fungsi dari stabilizer dalam produk es krim adalah sebagai pengemulsi yaitu pengikatan 

globula yang berasal dari molekul lemak, air dan udara. Stabilizer dapat mencegah 

terbentuknya kristal es yang lebih besar, memberikan tekstur yang lembut dan 

mempertahankan pelelehan es krim pada saat dihidangkan, serta berpengaruh terhadap 

overrun (Violisa et al, 2012). Jumlah stabilizer dan emulsifier yang dibutuhkan pada 

pembuatan es krim bergantung pada total padatan, kandungan lemak, dan overrun yang 

diinginkan. Tingkat lemak yang rendah jumlah konsentrasi stabilizer atau emulsifier 

yang digunakan lebih banyak (Naresh etal, 2006). 

 

Gula dalam produk es krim selain berfungsi untuk memberikan rasa manis, juga dapat 

meningkatkan cita rasa, menurunkan titik beku yang dapat membentuk kristal-kristal es 

krim yang halus sehingga meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen. Gula 
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juga dapat berfungsi sebagai sumber padatan yang murah (Fitriani, 2011). Sirup 

fruktosa memiliki tingkat kemanisan 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan glukosa 

(BalaiBesar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2006). Menurut Goff 

and Hartel(2013) Dibandingkan dengan sukrosa, fruktosa tingkat kemanisannya lebih 

tinggi yaitu  1,8-1,9 kali lebih manis dan dapat menurunkan titik beku.fruktosa, glukosa, 

dan sukrosa merupakan pemanis yang popular digunakan dalam pembuatan es krim.  

 

Dalam proses pembuatan es krim meliputi beberapa tahap, diantaranya yaitu : 

1. Pasteurisasi 

Pasteurisasi dilakukan untuk membunuh bakteri patogen dan mengurangi jumlah 

organisme yang berpotensi dapat merusak produk. Bahan – bahan yang sudah dicampur 

biasanya dipanaskan sampai suhu 70oC selama 30 menit.  

2. Homogenisasi 

Pencampuran atau homogenisasi untuk mengurangani ukuran globula lemak sehingga 

dapat membuat es krim menjadi halus dan tidak cepat mencair.  

3. Ageing 

Proses ini memungkinkan lemak menjadi dingin dan mengkristal. Penuaan dilakukan 

pada suhu sekitar 4oC selama empat jam. 

4. Freezing 

Pembekuan pada suhu sekitar-6oC untuk menghasilkan sejumlah kristal es kecil. 

Pembekuan harus dilakukan secepat mungkin supaya tidak terbentuk kristal es yang 

besar.  

5. Hardening 

Hardening dilakukan pada suhu pendingin -30 sampai -40oC. Setelah pembekuan es 

krim kemudian dapat dikemas untuk penyimpanan dan distribusi. 

(Kennedy, 2000).  

 

1.2.2. Sari Kedelai 

Sari kedelai merupakan salah satu hasil olahan kedelai yang didapatkan dengan melalui 

cara ekstraksi kedelai kemudian dilakukan pengenceran sehingga mempunyai 

penampakan seperti susu sapi. Sari kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, 

terutama karena kandungan proteinnya. Salah satu keunggulan sari kedelai 
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dibandingkan dengan susu sapi adalah tidak adanya kandungan kolesterol, tidak 

mengandung laktosa, rendah lemak, bergizi tinggi dandapat dikonsumsi bagi penderita 

lactoce intolerance(Violisa et al., 2012). Berikut Tabel 1 menunjukkan perbandingan 

kandungan gizi sari kedelai dan susu sapi. 

 

Tabel 1. Kandungan gizi sari kedelai dan susu sapi per 100 gram 

Kandungan gizi Sari kedelai Susu sapi 

Energi (kalori) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Abu (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Natrium (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Niacin (mg) 

Asam lemak jenuh (g) 

44 

90,8 

3,6 

2,0 

2,9 

0,5 

15 

49 

2,0 

1,2 

0,03 

0,02 

0,50 

40-48 

59 

88,6 

2,9 

3,3 

4,5 

0,7 

100 

90 

36,0 

0,1 

0,04 

0,15 

0,20 

60-70 
(Sumber : Astawan, 2004). 

 

1.2.3. Whipped cream 

Whipped creammerupakan hasil produk dari agitasi atau pengocokan krim. Selama 

proses whipping atau pembuihan, udara terikat kemudian membentuk foam atau busa 

serta partikel lemak berikatan satu sama lain sehingga menghasilkan karakteristik kaku 

atau keras dan padat dalam whipped cream. Whipping merupakan tahap awal churning, 

pemecahan emulsi dapat terbentuk ketika proses whipping dilanjutkan dalam waktu 

yang lama. Gelembung udara terbentuk di sekeliling whipped creamoleh lapisan tipis 

protein. Proses whipping biasanya dilakukan pada suhu rendah (4 – 7oC) karena pada 

temperatur dibawah 10oC, agitasi dari krim meningkat, selain itu temperatur rendah 

mengakibatkan meningkatnya viskositasdari krim itu sendiri. Whipped creamberfungsi 

untuk membantu proses pengembangan dan membantu dalam pembentukan krim dan 

tekstur serta bentuk dari suatu produk (Bennion and Hughess, 1975). 
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Faktor yang mempengaruhi strukturwhipped cream yaitu kandungan lemak, kondisi 

pemrosesan, penambahan stabilizer atau emulsifier (Shim et al.,2003). Whipped cream 

memiliki peranan penting dalam es krim seperti peningkatan flavor, menghasilkan 

tekstur yang halus, memberi bodydan membantu mencairkan karena berperan dalam 

destabilisasi lemak. Kandungan lemak pada whipping cream sekitar 35% (Bylund, 

1995). 

 

1.2.4. Fat Replacer 

Fat replacer mengandung lebih sedikit lemak dan kalori. Secara umum fat replacer 

berbasis karbohidrat bertujuan untuk mengurangi lemak dan kalori karena lemak 

memiliki nilai energi 9 kkal/g. Salah satu strategi mengembangkan fat replacer adalah 

untuk mengeksplorasi senyawa yang dapat mengurangi kalori dari sumber-sumber 

berbasis non-lipid (seperti karbohidrat dan protein) atau memanipulasi komposisi asam 

lemak untuk mengganti lemak yang berbasis lemak (seperti lipid terstruktur). Fat 

replaceryang berbasis karbohidrat atau protein memiliki energi yang lebih sedikit (yaitu 

4 kkal/g). Fat replacer dapat memberikan aktivitas fisiologis yang menguntungkan dan 

dapat mengontrol tekstur tanpa kehilangan kualitas makanan (Lim et al,2010). 

 

Padatan yang disediakan oleh lemak harus diganti dengan fat replacer, yaitu bahan yang 

dapat mensimulasi peran lemak dalam membentuk tekstur dan flavor es krim. Pengganti 

lemak dikategorikan dalam dua kelompok yaitu fat substitutes dan fat mimetics. Pada 

produk es krim, fat replacer yang digunakan harus memberikan efek negatif seminimal 

mungkin saat produksi dan shelf-life(Mahdian &karazhian,2013).Fat mimetics, sering 

disebut sebagai fat replacer berbasis karbohidrat atau protein yangmerupakan 

konstituen umum makanan, misalnya  pati dan selulosa, tetapi mungkin secara kimia 

atau secara fisik dimodifikasi untuk meniru fungsi lemak. Fat mimetics umumnya 

menyerap sejumlah besar air.Fat substitutes adalah makromolekul yang secara fisik dan 

kimia menyerupai trigliserida. Bahan pensubstitusi lemak ini sering disebut sebagai 

pengganti lemak berbasis lemak/minyak (Akoh, 1998). 

 

Fat replacer berbasis karbohidrat hadir dalam bentuk tepung atau powder yang dapat 

dilarutkan dalam air untuk membentuk larutan yang kental atau gel.Membantu 
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meningkatkan viskositas dalam menggabungkan gelembung udara lebih banyak dan 

menstabilkan struktur matriks makanan, menunjukkan bahwa penggunaan fat replacer 

berbasis karbohidrat dapat mengkompensasi volume dan kehilangan tekstur makanan 

akibat dari pengurangan lemak(Limet al.,2010). 

 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis tepung berbeda yang akan ditambahkan dalam 

produk es krim sebagai fat replacer berbasis karbohidrat. Tepung maizena merupakan 

jenis tepung yang diolah dari biji jagung. Maizena dapat diaplikasikan dalam industri 

pangan sebagai agen pengental dalam makanan penutup. Pati yang termodifikasi dapat 

menggantikan sebagian lemak untuk mengurangi kalori dan memberikan tekstur yang 

diinginkan, rasa yang disukai. Pati digunakan sebagai pengental, penstabil dan 

pembentuk gel (Somantri et al.,2005). Komposisi kimia tepung maizena dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Komposisi kimia tepung maizena dalam 100 gram bahan 

Komposisi Kandungan (g) 

Air  12,0 

Protein  0,3 

Abu 0,1 

Lemak 0,0 

Karbohidrat 87,6 

Sumber : Nio, 1992. 

 

Tepung singkong sudah mengalami modifikasi menjadi Mocaf (Modified Cassava 

Flour). Mocaf merupakan tepung singkong yang dimodifikasi dimana melalui proses 

fermentasi dengan mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL). Prinsip pembuatan tepung 

mocaf adalah memodifikasi sel singkong dengan cara fermentasi sehingga 

menyebabkan perubahan karakteristik yang dihasilkan berupa naiknya viskositas (daya 

rekat), kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan solubility (kemampuan melarut) sehingga 

memiliki tekstur yang lebih baik. Modifikasi bahan singkong dapat dilakukan secara 

kimiawi yang menyebabkan terjadinya cross-linking sehingga dapat memperkuat ikatan 

hydrogen dalam molekul pati (Salim, 2011). Komposisi kimia tepung mocaf dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Komposisi kimia tepung mocaf  

Komposisi Kandungan (%) 
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Air  6,9 

Protein  1 

Abu 0,4 

Lemak 0,4 

Serat 0,21 

Pati 87,3 

Sumber : Salim, 2011. 

 

Umbi ganyong merupakan salah satu jenis umbi lokal yang kaya akan karbohidrat. 

Ganyong sudah banyak dibudidayakan di Indonesia terutama di daerah Jawa Tengah 

dan Jawa Barat. Kandungan karbohidrat umbi ganyong cukup tinggi, setara dengan 

umbi-umbi yang lain sehingga cocok dijadikan sebagai sumber energi. Biasanya tepung 

ganyong hanya digunakan sebagai bahan baku dalam membuat mie, bihun, sohun, 

cendol, atau juga dibuat sebagai bubur pati ganyong. Tepung ganyong mudah dicerna 

sehingga baik sekali bila digunakan sebagai makanan bayi atau orang yang sedang sakit 

(Roisah, 2009). Kandungan kimia tepung ganyong dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Komposisi kimia tepung ganyong dalam 100 gram bahan 

Komposisi Kandungan (g) 

Air 14 

Protein 0,7 

Lemak 0,2 

Karbohidrat 85,2 

Sumber :Direktorat Gizi Depkes RI,1989. 

 

Pati dari sumber yang berbeda memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda juga 

disebabkan jenis kandungan dan struktur molekulnya yang berbeda. Molekul pati terdiri 

dari dua fraksi yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan jenis molekul 

berantai panjang yang mempengaruhi karakteristik gel selama pemanasan dan 

pendinginan, sedangkan amilopektin merupakan jenis molekul bercabang banyak yang 

mempengaruhi sifat kohesifitas atau kekentalan. Suspensi yang encer karena granula – 

granula pati mengendap di bagian bawah. Ketika suspensi dipanaskan, terbentuk 

koloidal yang menghasilkan granula pati. Jenis pati yang mengandung banyak amilosa 

akan membentuk gel yang lebih keras dibandingkan dengan konsentrasi amilosa yang 

rendah (Bennion and Hughes, 1975). Berikut pada Tabel 5menunjukkan kandungan 
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amilosa, amilopektin serta suhu gelatinisasi tepung maizena, tepung mocaf dan tepung 

ganyong. 

 

Tabel 5. Komposisi amilosa,amilopektin serta suhu gelatinisasi tepung maizena, mocaf,  

dan ganyong. 

Komposisi Tepung Maizena Tepung Mocaf Tepung Ganyong 

Amilosa(%) 24 11,1 34 - 37 

Amilopektin(%) 76 88,9 52 - 53 

Suhu Gelatinisasi (oC) 68 - 71 65 71.25 - 73.5 
Sumber : Somantri et al.,2005; Kusumanegara, et al. 2012;Ernawati& Darwan, 2007;Sunarti et al.2009 

 

1.2.5. Parameter Penentu Kualitas Es Krim 

Karakter fisik es krim menentukan kualitas dari es krim. Karakteristik fisik es krim 

meliputi overrun, viskositas, hardness, melting rate, dan time to melt. Peristiwa melting 

rate es krim terjadi tiga hal, yaitu pelelehan kristal es dan globula lemak, serta 

perusakan buih. Time to meltmerupakan lamanya waktu pelelehan atau waktu yang 

diperlukan es krim pada volume tertentu untuk mencair secara keseluruhan pada suhu 

ruang (Setianawati et al.,2002). 

 

Nilai overrun es krim dipengaruhi oleh faktor-faktor proses pembuatan dan komposisi 

es krim seperti kadar lemak, jumlah bahan penstabil dan total padatan yang digunakan. 

Es krim berkualitas yang digunakan untuk industri makanan memiliki nilai overrun 70-

80% sedangkan untuk es krim yang dibuat dalam skala rumah tangga memiliki nilai 

overrun 35-50%.Tingkat pengembangan (overrun) berkaitan dengan viskositas dan 

memberikan pengaruh terhadap waktu pelelehan (Oksilia et al.,2012). 

 

Menurut Arbuckle (1996), viskositasatau ketahanan untuk mengalir merupakan sifat 

yang penting dari adonan es krim, yaitu untuk mendapatkan pembuihan yang tepat dan 

untuk penahanan udara. Total padatan merupakan seluruh komponen padatan yang ada 

didalam suatu bahan pangan termasuk protein, lemak dan karbohidrat. Total padatan 

yang rendah menyebabkan jumlah air yang membeku semakin besar sehingga udara 

yang terperangkap pada es krim sedikit dan pengembangan es krim menjadi terbatas, 

akibatnya overrun es krim rendah(Fitriani, 2011). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimiawi dan sensori es 

krim dengan penggunaan berbagai jenis tepung lokal yaitu tepung maizena, tepung 

mocaf dan tepung ganyong sebagai pengganti lemak berbasis karbohidrat pada es krim 

nabati rendah lemak.  


