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4. PEMBAHASAN 

4.1. OverrunEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Menurut Muse and Hartel (2004), overrunmerupakan peningkatan volume adonan yang 

dihasilkan dari pemerangkapan udara pada saat proses pencampuran(mixing) selama 

pembekuan.Tabel 8 dan Gambar 8menunjukkan nilai overrun es krim kontrol lebih 

tinggi dibandingkan dengan es krim penambahan tepung, hal ini terjadi karena pada es 

krim kontrol penambahanwhipping creamlebih banyak sehingga kandungan lemaknya 

lebih tinggi.Lemak akan terdestabilisasi lebih banyak akibat tindakan pengocokan 

sehingga membentuk gerombolan globula lemak yang melapisi dan menahan sel udara, 

kemudian berikatan satu sama lain membentuk jaringan lemak yang akan memerangkap 

udara (Muse and Hartel, 2004). 

 

Nilai overrun es krim yang menggunakan tepung maizena, mocaf dan ganyong  

(44,01%; 61,21% dan 40,83%) masih dibawah kontrol (76,25%) ini menunjukkan 

bahwa pengganti lemak berbasis karbohidrat belum mampu menjebak udara selama 

pengocokan. Es krim tepung mocaf memiliki nilai overrun yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan es krim tepung maizena dan ganyong. Hal ini dapat disebabkan 

karena pada waktu tertentu kemampuan dari adonan es krim mocaf menjebak udara 

lebih tinggi dibandingkan dengan es krim maizena dan es krim tepung ganyong. Selain 

itu, dapat dilihat pada penampakan mikroskopikGambar 13dimana pada es krim tepung 

mocafmemiliki bulatan yang berwarna hitam lebih tebal dan banyak, yang berarti 

globula lemak saling berikatan dengan gelembung udara dan struktur lain sehingga 

membentuk lapisan yang hitam lebih tebal. Banyaknya  gelembung udara dapat 

menyebabkan udara yang terperangkap semakin banyak karena selama proses 

pengocokan sehingga mampu meningkatkanvolumepersen pengembangan (overrun) 

yang lebih tinggi. 

 

Tepung mocaf, maizena dan ganyong sebagai pengganti lemak berbasis karbohidrat 

mempunyai kemampuan yang tinggi untuk membentuk gel pemerangkap air selama 

proses gelatinasi, namun mempunyai kemampuan yang rendah untuk membentuk 

matriks pemerangkap udara. Hal ini berhubungan dengan viskositas, dimana cairan yang 

kentalmaka ikatan antar molekul akan menjadi semakin rapat sehingga akan sulit untuk 
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memerangkap udara selama proses pengocokan karena matriks sudah padat (Adapa et 

al, 2000). Adonan yang menjadi kental disebabkan karena kandungan karbohidrat pada 

es krim yaitu adanya amilosa dan amilopektin yang berperan dalam prosesgelatinisasi 

pati. Perbandingan amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat kelarutan dan 

derajat gelatinisasi pati. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi 

kandungan amilopektin maka pati cenderung menyerap air lebih banyak. Tepung mocaf 

memiliki penyerapan air yang lebih tinggi karena kandungan amilopektin yang lebih 

banyak dan amilosa yang sedikit yang mampu mengembangkan adonan yang lebih 

baik.Apabila kandungan amilosa yang lebih besar maka dapat menghalangi 

pengembangan granula pati dan dapat membatasi pengikat air (Bennion and Hughes, 

1975). Akesowan (2008) mengatakan bahwa jaringan gel yang lebih kental dapat 

mempengaruhi masuknya udara selama proses pembekuan, sehingga dihasilkan nilai 

overrun yang rendah.Menurut Oksilia et al,(2012) nilai overrun untuk skala rumah 

tangga yaitu 35 – 50%. Es krim mocaf, maizena dan tepung ganyong dalam penelitian 

ini termasuk dalam nilai overrununtukpembuatan es krim skala rumah tanggakarena 

memiliki nilai overrunlebih dari 40%.  

 

4.2. HardnessEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Kekerasan es krim adalah sifat penting karena secara langsung mempengaruhi scoop 

ability (kemampuan menyendok) (Goff and Hartel, 2013). Pada Tabel 5menunjukkan es 

krim kontrol nilai kekerasannya lebih rendah yaitu sebesar 1,38 kgf. Tekstur dengan 

penambahan tepung ganyong memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi yaitu sebesar 

3,49 kgf, sedangkan es krim mocaf memiliki hardness sebesar1,48 kgf dan es krim 

maizena sebesar 2,06kgf.  

 

Muse and Hartel (2004) mengatakan bahwa kekerasan es krim dipengaruhi oleh faktor - 

faktor seperti overrun, ukuran kristal es, volume fase es, dan tingkat destabilisasi lemak. 

Overrun yang semakin rendah maka udara yang terperangkap akan semakin sedikit. Oleh 

sebab itu, es krim tepung ganyong dengan nilai overrun yang rendah ketika pembekuan 

akan membentuk struktur padat dan tekstur es krim menjadi lebih keras. Sebaliknya, es 

krim dengan nilai overrun tinggi, udara yang terperangkap akan semakin banyak sehingga 

ketika es krim dibekukan membentuk struktur yang tidak padat dan es krim menjadi kurang 

keras. Hal ini dapat dilihat pada es krim kontrol. Ketika overrun meningkat, kekerasan es 
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krim menurun karena volume fase tidak beku yang berongga membuatnya tidak begitu 

tahan terhadap tekanan yang diberikan atas es krim tersebut.  

 

Ukuran kristal es dapat mempengaruhi kekerasan es krim. Kristal es yang semakin besar 

membuat tekstur es krim menjadi keras. Oleh sebab itu kandungan air yang tersedia 

dalam es krim harus dikurangi. Kandungan air yang ada dalam adonan akan diserap 

oleh kandungan karbohidrat yang ada didalam tepung sehingga dapat mengurangi air 

bebas didalam adonan es krim dengan demikian dapat membentuk kristas es dengan 

ukuran yang lebih kecil. Es krim tepung ganyong memiliki kemampuan menyerap air 

yang lebih rendah dibandingkan dengan es krim maizena dan mocaf. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan karakteristik karbohidrat pada masing – masing tepung yang 

digunakan. Sesuai dengan pendapat Surapat & Rugthavon (2003) bahwa lemak yang 

dikurangi mempengaruhi tekstur karena pengganti lemak berbasis karbohidrat dapat 

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

 

4.3. ViskositasEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

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. Pengukuran viskositas es krim nabati rendah lemak dilakukan 

sebelum dan sesudah freezing dengan suhu yang sama yaitu 4±1oC. Pengukuran 

viskositas setelah freezing dilakukan untuk mengetahui pengaruh proses pembekuan.  

 

Viskositas es krim sebelum pendinginan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

viskositas es krim sesudah pembekuan. Menurut Setianawati et al., (2002), penurunan 

nilai viskositas disebabkan karena adanya deformasi bentuk es krim akibat terjadinya 

perubahan suhu(heat shock)dari proses freezing ke proses thawing. Deformasi yang 

terjadi pada es krim selama proses thawing meliputi 3 peristiwa yaitu pelelehan kristal 

es dan globula lemak, serta perusakan struktur busa.  Ketiga peristiwa berhubungan 

dengan berubahnya struktur molekul sehingga dengan adanya sedikit tekanan dari rotor 

akan memudahkan terlepasnya ikatan molekul yang terbentuk dan terjadi penurunan 

nilai viskositas.  
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Penelitian ini menunjukkan hasil es krim kontrol, es krim tepung maizena, es krim 

tepung mocaf dan es krim tepung ganyong memiliki viskositas sesudah pembekuan 

yaitu 29,16 d Pa.s, 34,16 d.Pa,s, 38,75 d Pa.s dan 32,50 d Pa.s. Es krim dengan 

perlakuan berbagai jenis tepung sebagai fat replacer berbasis karbohidrat memiliki 

karakteristik yang lebih viskos dibandingkan dengan es krim kontrol. Hal ini disebabkan 

karena tepung-tepung tersebut mengandung pati yang lebih banyak sehingga termasuk 

sebagai pengganti lemak golongan fat mimetics melalui kemampuannya menyerap 

sejumlah besar air dapat menirukan beberapa sifat sensoris lemak pada es krim (Akoh, 

1998). 

 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai viskositas tertinggi dihasilkan pada es krim 

penambahan tepung mocaf. Hal ini berkaitan dengan pengaruh kemampuan pengikatan 

molekul air yang lebih besar dibandingkan dengan tepung maizena dan tepung ganyong. 

Menurut Akoh (1998), semakin kuat kemampuan pengikat air oleh partikel tepung maka 

perlawanan yang dihasilkan terhadap putaran rotor menjadi semakin besar sehingga 

menghasilkan nilai viskositas yang lebih besar. Selain itu selama proses pengolahannya, 

tepung mocafmengalami pembebasan granula pati. Granula pati yang bebas ini akan 

mengikat air yang lebih banyak sehingga adonan menjadi lebih kental (Salim, 2011). 

 

4.4. Melting rateEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Melting rate adalah kecepatan es krim meleleh yang dihitung sebagai banyaknya cairan 

lelehan yang tertampung per menitnya (gram/menit). Es krim yang didiamkan pada 

suhu ruang, akan mengalami peristiwa sinersis yaitu keluarnya molekul air dari dalam 

adonan es krim yang mengakibatkan es krim meleleh. Kristal es yang terdapat pada es 

krim dapat meleleh apabila menerima transfer panas dari suhu ruang sehingga 

mengakibatkan es krim mencair (Jeremiah, 1995).   

 

Menurut Muse and Hartel (2004) ketika es krim meleleh, mula – mula terjadi pelelehan 

kristal es pada bagian luar es krim, kemudian cairan lelehan dari kristal es tersebut 

berdifusi ke dalam fase kontinyu dan mengalir kebawah melewati struktur es krim yaitu 

globula lemak, sel udara dan kristal es yang tersisa.Pada hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa es krim kontrol pada saat menit ke – 30 memiliki laju pelelehan yang tinggi atau 
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lebih cepatyaitu 0,33 gram per menit. Hal ini terjadi karena kandungan globula lemak 

yang cukup banyak. Lemak dapat mencair pada suhu antara 30-40ºC (Bennion dan 

Hughes, 1975), sehingga lemak kehilangan kemampuannya untuk mengikat air dan 

mengakibatkan es krim cepat meleleh. 

 

Sedangkan pada es krim penambahan tepung mocaf saat menit ke– 30 memiliki laju 

pelelehan yang rendah atau lebih lama dibandingkan dengan es krim tepung maizena 

dan ganyong yaitu 0,18 gram per menit. Hal ini dapat terjadi karenapada es krim tepung 

mocaf mampu mengikat air yang lebih tinggi sehingga membenutkukuran kristal es 

yang cukup kecil. Menurut Muse and Hartel (2004) ukuran kristal es yang kecil dapat 

menghalangi cairan lelehan yang mengalir ke bawah sehingga nilai melting rate 

menjadi rendah. Selain itu gelembung udara yang terperangkap dalam es krim juga 

mampu menghalangi aliran cairan lelehan es krim. 

 

Pada Gambar 9 menunjukkan kurva melting ratemula-mula meningkat dengan cepat 

kemudian peningkatan terjadi semakin lambat dan dapat memuncak pada satu waktu 

tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa ketika kristal es meleleh lebih dahulu maka yang 

tersisa adalah fase kontinyu berupa larutan hidrokoloid yang kental (Muse and Hartel, 

2004). Kekentalan ini dapat menyebabkan pelelehan pada es krim menjadi lebih 

lambat.Dari hasil pengamatan juga menunjukkan semakin lama waktu pelelehan maka 

nilai melting rateakan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena semakin lama 

waktu pelelehan semakin lama pula waktu es krim untuk menerima transfer panas dari 

lingkungan. 

 

4.5. Time to meltEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

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).Menurut Oksiliaet al., (2012) adanya udara dalam es krim akan membentuk 

rongga-rongga udara yang akan segera terlepas bersamaan dengan melelehnyaa es krim. 

Makin banyak rongga udara menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh pada 

suhu ruang.   
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Hasil pengamatan Tabel 5 menunjukkan waktutime to melt es krim kontrol lebih rendah 

yaitu 75,83 menit. Sedangkan es krim tepung maizena, es krim tepung mocaf dan es 

krim tepung ganyong memiliki waktutime to melt yang lebih tinggi yaitu 133,33 menit, 

139,17 menit dan 127,50 menit. Proses perlambatan kecepatan meleleh pada es krim 

penambahan tepung sebagai fat replacer disebabkan karena amilosa dan amilopektin 

membentuk struktur gel pemerangkap air yang sangat kuat selama proses gelatinasi 

sehingga es krim menjadi sangat kental dan sulit untuk meleleh.  

 

Es krim tepung mocaf memilikiwaktu time to melt yang lebih panjang atau lama 

dibandingkan dengan es krim tepung maizena dan ganyong. Hal ini berhubungandengan 

kandungan amilosa danamilopektin pada tepung mocaf. Kandungan amilopektin pada 

tepung mocaf lebih tinggi sehingga dapat mengikat air yang tinggi. Sedangkan 

kandungan amilosa tepung mocaf lebih sedikit sehingga mampu mengembangkan 

granula pati yang lebih baik(Bennion and Hughes, 1975).Sehingga apabila kemampuan 

mengikat air lebih kecil maka akan terbentuk kristal es yang besar dandapat 

menyebabkan es krim cepat meleleh. Es krim tepung mocaf mampu mencegah 

terbentuknya kristal es yang besar karena kemampuannya mengikat air sehingga time to 

melt dapat diperpanjang.  

 

4.6. PengamatanMikroskopikEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopik es krim terdiri dari dua fase yaitu fase 

terdispersi dan fase kontinyu. Menurut Klahorst (1997) fase kontinyu pada es krim 

merupakan suatu larutan yang tersusun atas : air, gula, hidrokoloid, protein susu dan 

padatan tidak larut yang tersuspensi dalam cairan. Sedangkan fase terdispersinya adalah 

gelembung udara dan globula lemak yang terdispersi dalam fase kontinyu. Pada Gambar 

10 sampai 13penampakan mikroskopik es krim yang sudah diencerkan dilihat pada 

mikroskop trinokuler dengan perbesaran 400x. Goff and Hartel (2013) mengatakan 

bahwa es krim beku yang dilihat pada mikroskop dengan perbesaran 1000x terlihat 

adanya gelembung udara, kristal es, globula lemak dan fase unfrozen. Gelembung udara 

yang terdapat pada struktur es krim berhubungan terhadap nilai overrun, dimana 

semakin banyak bulatan gelembung udara yang nampak maka semakin tinggi persen 

pengembangan es krim tersebut. Gelembung udara yang sedikit mengakibatkan 
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pemerangkapan udara yang sedikit sehingga volume pengembangan menjadi rendah. 

Sebaliknya, gelembung udara yang banyak maka peluang bagi udara yang terperangkap 

masuk lebih banyak sehingga dapat menaikkan volume pengembangan.Menurut Goff 

and Hartel  (2013) selain gelembung udara, kristal es dalam es krim harus berukuran 

kecil untuk memberikan rasa halus dan mudah meleleh dimulut. Jumlah dan ukuran 

kristal es mempengaruhi scoop ability (kemampuan menyendok) dan tingkat kekerasan.  

 

Pada penelitian yang dilakukan tampak terlihat dari gambar 10 sampai 13 yaitu adanya 

bulatan berwarna hitam yang berbeda – beda. Bulatan berwara hitam pada es krim 

kontrol, maizena dan mocaf lebih banyak dan berukuran kecil – kecil dibandingkan 

dengan es krim tepung ganyong. Es krim tepung ganyong bulatan hitam tersebut lebih 

sedikit dan berukuran lebih besar. Perbedaan Gambar ini dapat disebabkan karena 

perbedaan formulasi dan jenis tepung yang digunakan. Es krim kontrol, maizena dan 

mocaf dilihat pada gambar 10 sampai 12 memiliki Gambar yang hampir sama dimana 

ukuran bulatan berwarna hitam pada gambar tersebut sama, hanya saja pada es krim 

mocaf bulatan berwarna hitam tersebut lebih tebal dan lebih banyak.  

 

4.7. Total PadatanEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Total padatan adalah seluruh komponen padatan yang ada didalam suatu bahan pangan 

termasuk protein, lemak dan karbohidrat (Fitriani, 2011). Tabel 10menunjukkan total 

padatan yang tertinggi yaitu pada kontrol. Sedangkan pada es krim penambahan tepung 

maizena, mocaf dan ganyong nilai total padatannya lebih rendah dari pada kontrol. 

Berdasarkan SNI 01-3713-1995, jumlah padatan minimum untuk es krim adalah 34%. 

Dari data yang dihasilkan dapat diketahui rata-rata total padatan es krim setelah 

ditambahkan dengan fat replacertepung maizena, mocaf dan ganyong nilai total padatan 

berkisar dari 35-39%. Data tersebut menunjukkan bahwa total padatan berada pada nilai 

standar jumlahpadatan yang ditentukan.  

 

Total padatan mempengaruhitekstur dan body pada es krim. Total padatan dapat 

menggantikan komposisi air pada es krim sehingga memungkinkan terbentuknya kristal 

es yang kecil. Jumlah total padatan pada es krim selain dihasilkan dari larutan yang 

digunakan juga dihasilkan dari penggunaan bahan-bahan seperti gula, stabilizer dan 

emulsifier. Hal tersebut didukung oleh Bennion and Hughess (1975) bahwa pemanis 
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akan meningkatkan tekstur dan kekentalan es krim, mengubah flavor, dan merupakan 

sumber padatan. 

 

4.8. Kadar LemakEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Lemak merupakan komponen utama dalam es krim karena dapat berkontribusi dalam 

pembentuk tekstur, memberikan body dan memberikanflavor. Lemak akan menentukan 

karakteristik fisik es krim terutama overrun, hardness, melting rate, dan viskositas 

(Adapa et al., 2000). Kadar lemak mempengaruhi tekstur es krim, dapat dilihat pada 

Tabel 10 kadar lemak kontrol lebih tinggi (11,01 %) dibandingkan dengan kadar lemak 

es krim tepung maizena, mocaf dan ganyong (5,52%, 6,15%, 5,32%). Hal ini terjadi 

karena pada es krim kontrol kandungan whipped creamyang lebih banyaksehingga 

kandungan lemak pada es krim kontrol juga lebih tinggi. Sedangkan pada es krim 

tepung maizena, tepung mocaf dan tepung ganyong yang berperan sebagai fat replacer 

berbasis karbohidrat sehingga kandungan lemak dalam es krim menjadi berkurang 

karena digantikan oleh karbohidrat. Semakin tinggi kandungan lemak maka tingkat 

kekerasan es krim akan semakin rendah karena lemak dapat memberi tekstur yang 

lembut pada es krim. Tekstur yang lembut dapat menyebabkan es krim menjadi tidak 

tahan terhadap tekanan yang keras. Menurut Goff and Hartel (2013) lemak dapat 

menghambat pertumbuhan kristal es dalam matriks es krim sehingga dapat 

memperlambat laju rekristalisasi. Dengan demikian kandungan lemak yang cukup tinggi 

mampu menghambat terjadinya kristal es yang besar. Kristal es yang besar akan 

membuat tekstur es krim menjadi lebih keras dan kasar.  

 

4.9. Karakteristik SensoriEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Pengujian Sensori dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap 

keempat perlakuan es krim. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode rangking 

meliputi warna, rasa, tekstur dan overall. Menurut Akoh (1998), penerimaan konsumen 

dari setiap produk makanan yang paling penting tergantung pada selera (atribut sensori). 

meskipun konsumeningin makanan dengan sedikit atau tidak ada lemak atau kalori, 

mereka juga ingin makanan yang terasa enak.  
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Menurut Winarno (1984), penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat 

bergantung pada beberapa faktor diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. 

Selain itu,perlu kita ketahui juga bahwa penerimaan warna suatu produk setiap orang 

berbeda-beda tergantung dari faktor alam, geografis, dan aspek sosial masyarakat 

penerima.  

 

Hasil uji sensori es krim nabati rendah lemakpada Tabel 11 dan Gambar 14secara 

keseluruhan menunjukkan es krim tepung mocaf memiliki tingkat kesukaan yang paling 

tinggi. Berdasarkan Uji Mann Whitney sebagai uji beda antar sampel, tingkat kesukaan 

terhadaptekstur dan rasa es krim tepung mocaf berbeda nyata dengan es krim lainnya. 

Tingkat kesukaan warna es krim tepung ganyong tidak berbeda nyata dengan es krim 

kontrol. Secara keseluruahn atauoveralltingkat kesukaan es krim tepung mocaf tidak 

berbeda nyata dengan es krim kontrol.  

 

4.10. Korelasi Sifat Fisik dan Kimia Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Hubungan antara total padatan dengan kadar lemak dan overrunpada Tabel 9 

menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau bernilai positif pada tingkat 

kepercayaan 99% melalui uji non parametrik Kendall`s tau b. Es  krim kontrol memiliki 

persentase total padatan, kadar lemak danoverrun yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan es krim tepung maizena, mocaf dan ganyong. Hal ini terjadi karena semakin 

tinggi persentase overrundan kadar lemak maka persentase total padatan juga akan 

semakin tinggi sampai pada batas tertentu. 

 

Hubungan antara total padatan dengan viskositas  bernilai negatif sampai pada batas 

tertentu. Menurut Arbuckle (1996) kandungan total padatan dalam es krim dapat 

menggantikan komposisi air dalam adonan es krim sehingga dapat meningkatkan 

viskositas adonan es krim. Dengan demikian adonan akan semakin viskos karena proses 

pemanasan dapat meningkatkan penyerapan air oleh amilosa dan amilopektin sehingga 

akhirnya terjadi penggelembungan molekul-molekul tersebut. Hubungan antara total 

padatan dengan hardness berbanding terbalik karena menunjukkan angka yang negatif. 

Seperti telah dijelaskan Muse dan Hartel (2004) bahwa kekerasan es krim dipengaruhi 
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oleh faktor - faktor seperti overrun, ukuran kristal es, volume fase es, dan tingkat 

destabilisasi lemak.  

 

Hubungan antara total padatan dengan time to melt bernilai negative tetapi hubungan 

antara total padatan dengan melting rate berbanding lurus pada tingkat kepercayaan 

99%.Padatan – padatan  dalam es krim pada batas tertentu akan membentuk jalur yang 

menghalangi aliran cairan lelehan sehingga memperlambat pelelehannya.Dengan 

demikian, apabila kandungan total padatan tinggi dapat memperlambat kecepatan 

pelelehan es krim dan memperpanjang waktu pelelehan es krim. Hal ini dapat dilihat 

pada es krim tepung mocaf yang memilikitotal padatan yang tinggi sehingga waktu 

pelelehannya juga cukup lambat.Melting ratedihitung sebagai banyaknya cairan lelehan 

yang tertampung tiap menitnya. Nilai melting rate dihitung sampai waktu ke-30 menit. 

Hubungan total padatan dengan melting rate pada batas tertentu berbanding lurus 

karena semakin tinggi total padatan maka adonan es krim akan cepat meleleh 

disebabkan kondisi lingkungan disekitarnya. 

 

Hubungan antara kadar lemak dengan overrunberhubungan lurus dengan tingkat 

kepercayaan 99% dan hubungan antara kadar lemak dengan melting rate berbanding 

lurus dengan tingkat kepercayaan 95%. Tetapi hubungan antara kadar lemak dengan 

hardness, viskositas dan time to melt berbanding terbalik. Menurut Goff and Hartel 

(2013) kandungan lemak dapat mempengaruhi perubahan sifat reologi leleh dari es 

krim.Kandungan lemak yang tinggi akan memberikan tekstur yang lembut pada tekstur 

es krim. Sehingga semakin tinggi lemak maka kekerasan akan semakin rendah dan es 

krim akan cepat meleleh karena banyaknya globula lemak. Hubungan antara overrun 

dengan hardness berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi overrun maka kekerasan 

es krim semakin rendah. Hal ini terjadi karena banyaknya udara yang terperangkap 

dapat membentuk struktur yang tidak padat saat es krim dibekukan. Sedangkan 

hubungan antara overrun dengan viskositasdan time to melt berbanding terbalik.Hal ini 

terjadi karena gelembung udara yang terperangkap dalam es krim dapat menjadi 

pengahalang mengalirnya cairan lelehan es krim. Namun, hubungan antara overrun 

dengan melting rate berbanding lurus pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini terjadi 

karena kandungan lemak yang banyak dalam adonan es krim akan membuat adonan 
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tersebut meleleh lebih cepat. Seperti telah dijelaskan bahwa hubungan antara kadar 

lemak dengan overrun bernilai positif, dengan demikian kandungan lemak yang tinggi 

meningkatkan volume adonan es krim dan menyebabkan adonan cepat mencair karena 

lemak lemak dapat cepat meleh pada suhu ruang. Viskositas menentukan overrun es 

krim, dimana nilai viskositas yang semakin besar maka persentase overrun juga semakin 

besar sampai pada batas tertentu, begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena pada 

tingkat kekentalan tertentu maka adonan es krim mampu memerangkap udara. Adonan 

es krim yang terlalu cair dapat membuat adonan tersebut tidak dapat memerangkap 

udara. Adonan es krim yang kental hanya tersisa sedikit ruang yang tersedia bagi 

gelembung udara selama pengocokkan karena struktur molekul penyusunnya terlalu 

rapat. Sehingga mengakibatkan nilai overrun yang diperoleh adonan tersebut menjadi 

berkurang.  

 

Hubungan antara hardness dengan viskositas berbanding lurus. Artinya semakin tinggi 

kekerasan es krim maka viskositas juga semakin tinggi. Menurut Goff dan Hartel (2013) 

viskositas yang tinggi mampu untuk menahan kekerasan dan kelelehan es krim. Pada 

hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin viskos adonan es krim maka akan 

semakin kecil kekerasannya karena ketika pendinginan kristal es yang terbentuk dapat 

berukuran kecil. Sebaliknya adonan yang kurang viskos dapat memungkinkan 

pembentukan kristal es yang besar karena air yang terikat lebih sedikit. Hubungan 

antara hardness dengan melting rate dan time to melt berbanding negatif yang berarti 

semakin tinggi tekstur es krim maka waktu pelelehan semakin cepat karena kristal – 

kristal es akan cepat meleleh pada suhu ruang.   

 

Hubungan antara viskositas dengan time to melt berbanding lurus pada tingkat 

kepercayaan 99%. Artinya, bila nilai viskositas semakin tinggi, time to melt es krim juga 

akan semakin panjang. Sesuai dengan pendapat Goff and Hartel (2013) bahwa 

viskositas dapat meningkatkan ketahanan pelelehan es krim. Namun, hubungan antara 

viskositas after freezing dengan melting rate berbanding terbalik. Hal ini disebabkan 

karena pada batas tertentu kekentalan dari adonan es krim tidak mampu menahan cairan 

es krim sampai menit ke-30. Sedangkan pada time to melt ketika kandungan air habis 

meleleh yang tertinggal dalam adonan es krim adalah larutan hidrokoloid yang kental 
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sehingga waktu diperlukan supaya larutan tersebut mencair cukup lama. Hal ini juga 

berhubungan dengan alasan didapatnya nilai melting rate dengan time to melt 

berbanding terbalik pada tingkat kepercayaan 95%.  

 


