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3. HASIL PENELITIAN 

 

Dari seluruh pengujian yang telah dilakukan pada sampel yang ada, didapatkan hasil 

pengujian fisik seperti di bawah ini, 

  

Tabel 3. Karakteristik Fisik  Es Krim Yang Dibuat Dengan Menggunakan Emulsifier 

Yang Berbeda 

Keterangan : 

 Data di atas merupakan mean ±SD dalam tiga kali ulangan 

 Pada masing-masing kolom, nilai superscript huruf yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan (p < 0,05). 

 Uji beda nyata antar perlakuan dilakukan berdasarkan anova  Multi Range Test dengan 

menggunakan Duncan sebagai uji beda nyata 

 

3.1.  Nilai Overrun Es Krim 

Pengukuran overrun dilakukan untuk mengetahui pengembangan volume adonan es 

krim sebelum adonan es krim dan whipped cream dihomogenkan, lalu dibandingkan 

dengan volume akhir yang didapatkan setelah adonan dicampur dan dikocok maksimal 

(hingga mengembang). Pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai overrun pada penggunaan 

emulsifier MDGS konsentrasi 0,10% tidak berbeda nyata dengan kontrol. Akan tetapi, 

dengan penambahan konsentrasi emulsifier MDGS dari 0,15% hingga 0,20% keduanya 

berbeda nyata satu dengan lain, begitu pula bila dibandingkan dengan kontrol dan 

penggunaan emulsifier ester sukrosa. Penggunaan emulsifier ester sukrosa menunjukkan 

berbeda nyata baik dengan kontrol, penggunaan MDGS, maupun dengan masing – 

masing penambahan konsentrasi ester sukrosa. 

 

 

Kontrol 
MDGS (Mono-/Di-glycerides) Ester Sukrosa (ES) 

0,10% 0,15% 0,20% 0,10% 0,15% 0,20% 

Overrun 
44,29±1,35

a
 46,12±0,08

a
 50,96±0,07

b
 58,25±0,90

c
 77,17±1,20

d
 84,58±0,56

e
 94,87±0,21

f
 

(%) 

Viskositas 
8,83±0,47

c
 6,83±0

a
 7,5±0,24

b
 7,75±0,35

b
 8,08±0,12

b
 9,92±0,12

d
 11,67±0,24

e
 

(dPa.S) 

Hardness  
255,79±0,84

b
 875,98±0,07

g
 673,74±1,37

f
 245,98±0,96

a
 575,84±0,99

e
 545,87±1,02

d
 465,67±0,62

c
 

(gf) 

Melting Time 

(menit) 
69,67±0,47

a 
103,67±0

b 
107,67±0,24

c 
111,50±0,35

d 
121,67±0,12

e 
127,5±0,12

f 
133,83±0,23

g 

Stabilitas Emulsi 
77,30±0,49

a
 78,20±0,55

ab
 78,63±0,01

b
 80,51±0,57

c
 87,60±0,53

d
 89,28±0,14

e
 90,59±0,24

f
 

(%) 
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Es krim yang berkualitas memiliki pengembangan adonan/ overrun berkisar antara 40% 

– 100% (Bennion & Hughes,1975; Lewis, 1987). Pada penelitian ini, es krim sebagai 

kontrol dan dengan berbagai penambahan emulsifier, memiliki pengembangan adonan 

yang baik, dapat dilihat pada Gambar 4. Bila dibandingkan dengan kontrol yang 

memiliki overrun 44,29±35 %, penggunaan emulsifier MDGS maupun ester sukrosa 

sebagai pengganti kuning telur menunjukkan overrun  yang lebih tinggi. Es krim yang 

menggunakan MDGS dengan konsentrasi 0,10%, memiliki overrun  yang lebih tinggi 

daripada kontrol yaitu 46,12±0,08 %. Penambahan konsentrasi emulsifier menunjukkan 

adanya peningkatan overrun dari es krim yang dihasilkan. Pada es krim yang 

menggunakan MDGS, penambahan konsentrasi MDGS menunjukkan adanya kenaikan 

overrun. Overrun es krim dengan konsentrasi 0,15 adalah 50,96±0,07% dan overrun es 

krim dengan konsentrasi MDGS yang paling tinggi (0,20%) memiliki nilai overrun 

(58,25±0,90 %).  

 

Es krim dengan konsentrasi MDGS paling tinggi memiliki overrun yang lebih rendah 

daripada es krim yang menggunakan emulsifier ester sukrosa dengan konsentrasi 0,10% 

dengan nilai overrun 77,17±1,20 %. Penambahan konsentrasi ester sukrosa pada es krim 

juga menunjukkan adanya peningkatan overrun pada es krim.  

 

 

Gambar 5. Nilai Overrun Masing – Masing Perlakuan Pada Es Krim 
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Pada gambar 5 – 7 dapat dilihat perbandingan pengembangan volume es krim sebelum 

dan setelah pengocokan dengan pendinginan. 

 

     

 1(a) 1(b) 

     

                              2(a) 2(b) 

     

                             3(a) 3(b) 

Gambar 6. Es Krim Dengan Emulsifier Mono/Di-gliserida Sebelum (a) dan Setelah (b) 

Pengocokan. * 1= MDGS 0,10%; 2= MDGS 0,15%; 3= MDGS 0,20% 
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                             1(a) 1(b) 

    

                              2(a)  2(b) 

     

                              3(a) 3(b) 

Gambar 7. Es Krim Dengan Emulsifier Ester Sukrosa Sebelum (a) dan Setelah (b) 

Pengocokan. * 1= ES 0,10%; 2= ES 0,15%; 3= ES 0,20% 
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(a)  (b)  

Gambar 8. Es Krim Kontrol Dengan Emulsifier Kuning Telur Sebelum (a) dan Setelah 

(b) Pengocokan 

 

Es krim sebagai kontrol dan  yang menggunakan emulsifier MDGS, adonannya naik ke 

atas dan bagian bawahnya kosong. Pada gambar setelah pengocokan (b) terlihat hampir 

sama tingginya dengan es krim yang menggunakan ester sukrosa. Akan tetapi adonan 

pada es krim sukrosa lebih padat, tempat pengolahan pada ice cream maker terisi penuh 

dari bawah sampai atas.  

 

3.2.  Viskositas Es Krim 

Viskositas adalah tingkat kekentalan pada suatu cairan, dalam penelitian ini viskositas 

diukur menggunakan viscotester  dengan rotor 3 yang memiliki kecepatan 0,3 – 13 rpm. 

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa es krim yang menggunakan emulsifier MDGS 

dengan konsentrasi 0,15%, dan 0,20% dan juga es krim yang menggunakan ester 

sukrosa 0,10% memiliki kekentalan yang tidak berbeda nyata.  Sedangkan untuk kontrol 

kekentalannya berbeda nyata dengan semua jenis perlakuan.  Pada penggunaan MDGS 

dengan konsentrasi paling rendah (0,10%) berbeda nyata dengan semua perlakuan, 

begitu juga pada penggunaan ester sukrosa dengan konsentrasi 0,15% dan 0,20%, 

keduanya juga berbeda nyata terhadap setiap perlakuan yang ada. 
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Gambar 9. Hasil Pengukuran Viskositas 

 

Berdasarkan Gambar 8, adanya penambahan konsentrasi pada penggunaan emulsifier 

menunjukkan adanya kenaikan nilai viskositas pada es krim. Pada es krim yang 

menggunakan emulsifier MDGS memiliki viskositas di bawah kontrol yaitu 

8,83±0,47dPa.S. Es krim yang menggunakan MDGS dengan konsentrasi 0,10% 

memiliki viskositas yang paling rendah yaitu 6,83±0 dPa.S, dengan adanya penambahan 

konsentrasi penggunaan MDGS, viskositas es krim yang menggunakan MDGS 

mengalami peningkatan. Penggunaan MDGS 0,15% memiliki nilai viskositas 7,5±0,24 

dPa.S dan pada penggunaan MDGS 0,20% mengalami peningkatan nilai viskositas 

menjadi 7,75±0,35 dPa.S. 

 

Penggunaan emulsifier ester sukrosa menghasilkan es krim yang memiliki nilai 

viskositas yang lebih tinggi daripada kontrol apabila digunakan pada kadar 0,15% dan 

0,20%. Nilai viskositas pada es krim yang menggunakan ester sukrosa 0,10% adalah 

8,08±0,12 dPa.S, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan 

penggunaan ester sukrosa 0,15%  menghasilkan nilai viskositas 9,92±0,12 dPa.S, 

melebihi nilai viskositas pada kontrol dan semakin meningkat dengan penambahan 

konsentrasi menjadi 0,20% yaitu 11,67±0,24 dPa.S. 
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3.3.  Tingkat Kekerasan (Hardness) Es Krim 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa tiap perlakuan memiliki tingkat kekerasan yang berbeda 

nyata satu dengan yang lain. Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 9, masing – masing 

perlakuan memiliki tinggkat kekerasan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tingkat 

kekerasan yang paling tinggi adalah pada penggunaan MDGS 0,10% yaitu 875,98±0,07 

gf, pada penggunaan MDGS dengan konsentrasi 0,15%, tingkat kekerasannya menurun 

menjadi 673,74±1,37 gf. Sedangkan untuk tingkat kekerasan yang paling rendah adalah 

pada es krim yang memggunakan emulsifier MDGS 0,20% yaitu 245,98±0,96 gf. 

Tingkat kekerasan es krim yang menggunakan MDGS 0,20% bahkan lebih rendah 

daripada kontrol yang tingkat kekerasannya 255,79±0,84 gf.   

 

Pada penggunaan emulsifier ester sukrosa, penambahan konsentrasi menurunkan tingkat 

kekerasan es krim. Pada penggunaan ester sukrosa 0,10% tingkat kekerasannya adalah 

575,84±0,99 gf, masih lebih tinggi dari kontrol. Penambahan konsentrasi ester sukrosa 

menjadi 0,15% menurunkan tingkat kekerasannya menjadi 545,87±1,02 gf  dan semakin 

menurun menjadi 465,67±0,62 gf  pada penggunaan ester sukrosa dengan konsentrasi 

0,20%. 

 

 

Gambar 10. Hasil Pengukuran Tingkat Kekerasan (Hardness) 
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3.4.  Melting Time dan Melting Rate Es krim 

Waktu yang  dibutuhkan untuk es krim untuk meleleh seluruhnya disebut melting time. 

Berdasarkan data pada table 3, waktu meleleh es krim di atas 60 menit/ satu jam. 

Masing – masing perlakuan memiliki waktu meleleh yang berbeda nyata. Es krim 

sebagai kontrol meleleh paling cepat, yaitu 69,67±0,47 menit. Dibandingkan dengan 

penggunaan emulsifier subtitusi baik MDGS maupun ester sukrosa, keduanya lebih 

lama meleleh dibandingkan dengan kontrol. Es krim yang menggunakan MDGS 0,10% 

meleleh selama 103,67±0 menit, dengan penambahan konsentrasi MDGS menjadi 

0,15%, es krim semakin tidak mudah meleleh, yaitu 107,67±0,24 menit dan pada 

konsentrasi 0,20% menjadi 111,50±0,35 menit. 

 

Pengunaan emulsifier ester sukrosa menjadikan es krim lebih tidak cepat meleleh 

dibandingkan dengan kontrol dan MDGS. Waktu yang dibutuhkan es krim untuk 

meleleh menjadi lebih lama seiring dengan penambahan konsentrasi. Pada penggunaan 

konsentrasi ester sukrosa 0,10% , es krim meleleh selama 121,67±0,12 menit, dan 

menjadi lebih lama pada penggunaan ester sukrosa 0,15%, yaitu 127,5±0,12 menit. Pada 

penggunaan ester sukrosa dengan konsentrasi 0,20%, es krim paling lama meleleh, yaitu 

133,83±0,23 menit. Untuk pembanding lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 11. Hasil Pengukuran Melting Time 
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Berikut adalah data kecepatan yang diperlukan oleh 1 g es krim untuk mencair tiap 

menitnya/ melting time. 

                                 

Tabel 4. Rata – Rata Melting Rate Soft Ice Cream Pada Tiap Perlakuan 

Perlakuan Es Krim 
Melting rate 

(gram/menit) 

Kontrol 1,49 

MDGS 0,10% 0,80 

MDGS 0,15% 0,77 

MDGS 0,20% 0,72 

Ester sukrosa 0,10% 0,64 

Ester sukrosa 0,15% 0,58 

Ester sukrosa 0,20% 0,55 
 

Melting rate adalah kecepatan pencairan es krim hingga seluruhnya mencair. Melting 

rate diperoleh dengan membagi lima (pengukuran yang dilakukan tiap lima menit) berat 

es krim yang mencair tiap lima menit, lalu dirata – rata hingga menit dimana es krim 

telah mencair seluruhnya. Melting rate kontrol  adalah 1,49 gram/menit. Dibandingkan 

dengan es krim dengan emulsifier MDGS dan ester sukrosa, es krim kontrol memiliki 

lebih cepat mencair. Penambahan konsentrasi emulsifier membuat es krim menjadi lebih 

tidak mudah meleleh. Es krim yang menggunakan MDGS 0,10%, memiliki melting rate 

0,80 gram/ menit, lalu dengan adanya penambahan konsentrasi menjadi 0,15%, es krim 

lebih lama mencair, yaitu dengan melting rate 0,77 gram/menit dan pada penambahan 

MDGS 0,20%, melting rate pada es krim menjadi 0,72 gram/ menit. 

 

Es krim yang menggunakan emulsifier ester sukrosa lebih tidak cepat meleleh 

dibandingkan dengan kontrol dan es krim yang menggunakan emulsifier MDGS pada 

berbagai konsentrasi. Penambahan konsentrasi ester sukrosa menunjukkan es krim lebih 

lama meleleh. Es krim yang menggunakan ester sukrosa 0,10% memiliki melting rate 

0,64 gram/menit.  Pada penggunaan ester sukrosa 0,15%, melting rate es krim menjadi 

0,58 gram/menit dan menurun menjadi 0,55 gram/menit dengan penggunaan ester 

sukrosa konsentrasi 0,20%. Es krim dengan penggunaan ester sukrosa paling lama 

meleleh dibandingkan dengan semua perlakuan yang ada (data pada tabel 3). 

Perbandingan kecepatan tiap lima menitnya dapat diamati pada gambar 11. 

 



29 

 

 

 

Gambar 12. Pola Melting Rate pada Es Krim Dengan Berbagai Penggunaan Emulsifier 

yang  Berbeda.  

 

Pada Gambar 11, menunjukkan bahwa setiap lima menit, kecepatan pelelehan es krim/ 

melting rate bertambah cepat. Untuk rata – rata kecepatannya dapat dilihat pada tabel 3. 

Kontrol memiliki kecepatan meleleh tiap lima menit yang paling ekstrim dibandingkan 

dengan perlakuan yang lain, hal ini ditunjukkan dengan kenaikan kecepatan pada menit 

ke-15, dan pada menit ke-20, melting rate mencapai di atas 1 gram/menit dan terus 

bertambah dengan ekstrim setiap lima menitnya hingga menit ke-30.  

 

Pada penggunaan MDGS 0,10%, lima menit pertama memiliki kecepatan yang paling 

tinggi daripada perlakuan lainnya. Pada menit ke- 10, es krim yang menggunakana 

MDGS memiliki melting rate yang hampir sama. Akan tetapi secara keseluruhan es 

krim dengan MDGS 0,10% paling cepat meleleh dibandingkan es krim dengan 

emulsifier sama pada konsentrasi yang lebih tinggi. Es krim dengan konsentrasi MDGS 

0,15%  melting rate setiap lima menitnya tidak bertambah terlalu ekstrim dibandingkan 

dengan es krim yang menggunakan MDGS 0,10% begitu pula dengan es krim yang 

menggunakan MDGS 0,20%. Pada menit ke- 30, es krim dengan penggunaan emulsifier 

MDGS pada berbagai konsentrasi memiliki melting rate di atas 1 gram /menit. 
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Pada es krim yang menggunakan emulsifier ester sukrosa konsentrasi 0,10% dan 0,15% 

memiliki melting rate yang hampir sama dengan es krim yang menggunakan MDGS 

pada konsentrasi 0,15% dan 0,20% pada menit ke- 5. Akan tetapi mulai pada menit ke- 

10, es krim dengan ester sukrosa 0,10% dan 0,15% memiliki melting rate yang  lebih 

kecil dibandingkan dengan es krim yang menggunakan MDGS. Dan semakin ekstrim 

terlihat pada menit ke- 15, dan terutama pada menit ke- 30.  

 

Es krim yang menggunakan ester sukrosa lebih tidak cepat meleleh setiap lima 

menitnya dibandingkan dengan es krim yang menggunakan MDGS , yaitu di bawah 1 

gram/menit. Penambahan konsentrasi ester sukrosa hingga 0,20%, menghasilkan 

pertambahan kecepatan meleleh yang paling rendah dibandingkan dengan berbagai 

perlakuan yang ada, secara konkret dapat dilihat pada gambar 12 – 18. 

 

Pada gambar  13 – 15 dapat dilihat perbandingan pelelehan es krim dengan penggunaan 

emulsifier yang berbeda dari menit ke- 0 hingga ,menit ke- 30, 

 

Gambar 13. Penampakan Es Krim Dengan Berbagai Jenis Emulsifier pada Menit ke- 0 

(A= Kontrol; B= MDGS 0,10%; C= MDGS 0,15%; D= MDGS 0,20%; E= Ester 

Sukrosa 0,10%; F= Ester Sukrosa 0,15%; G= Ester Sukrosa 0,20%) 

 

Pada menit ke- 0, es krim dengan berbagai jenis emulsifier berbeda memiliki 

penampakan yang sama. Es krim belum mengalami pelelehan. 

A B C 

E G F 

D 
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Gambar 14. Penampakan Es Krim Dengan Berbagai Jenis Emulsifier pada Menit ke- 10 

(A= Kontrol; B= MDGS 0,10%; C= MDGS 0,15%; D= MDGS 0,20%; E= Ester 

Sukrosa 0,10%; F= Ester Sukrosa 0,15%; G= Ester Sukrosa 0,20%) 

 

Pada menit ke- 10, es krim sudah mulai meleleh. Pada kontrol, MDGS 0,10%, MDGS 

0,15% mengalami lelehan yang cukup banyak dan terlihat kental. Es krim dengan ester 

sukrosa 0,10% terlihat memiliki lelehan yang lebih banyak dari MDGS 0,20% akan 

tetapi lelehan es krim dengan ester sukrosa 0,10% lebih cair. Adanya penambahan 

konsentrasi emulsifier menunjukan luas lelehan yang semakin sedikit. Adanya 

penggunaan MDGS dan ester sukrosa menunjukan perbaikan jumlah lelehan dan 

struktur dibandingkan denan es krim kontrol. Ester sukrosa 0,20% menghasilkan jumlah 

lelehan yang paling sedikit -dari semua perlakuan yang ada pada menit ke – 10. 

 

Berikut adalah gambar penampakan es krim berbagai jenis emulsifier pada menit ke- 20 

(Gambar 15). Pada menit ke- 20 es krim mulai menunjukan pelelehan dan perubahan 

struktur yang lebih jelas. Es krim kontrol memiliki luas lelehan yang paling luas dan 

struktur yang sudah mulai rusak. Penggunaan MDGS menunjukan perbaikan, lelehan 

yang dihasilkan lebih sedikit dan strukturnya belum rusak dibandingkan dengan kontrol. 

Adanya penambahan konsentrasi menunjukan es krim meleleh makin sedikit. Es krim 

yang menggunakan ester sukrosa menghasilkan jumlah lelehan yang lebih sedikit 

dibandingkan perlakuan lainnya, terutama pada penggunaan ester sukrosa 0,20%. 

A 

G F E 

D C B 
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Gambar 15. Penampakan Es Krim Dengan Berbagai Jenis Emulsifier pada Menit ke- 20 

(A= Kontrol; B= MDGS 0,10%; C= MDGS 0,15%; D= MDGS 0,20%; E= Ester 

Sukrosa 0,10%; F= Ester Sukrosa 0,15%; G= Ester Sukrosa 0,20%) 

 

 

Gambar 16. Penampakan Es Krim Dengan Berbagai Jenis Emulsifier pada Menit ke- 30 

(A= Kontrol; B= MDGS 0,10%; C= MDGS 0,15%; D= MDGS 0,20%; E= Ester 

Sukrosa 0,10%; F= Ester Sukrosa 0,15%; G= Ester Sukrosa 0,20%) 

 

A 

G F E 

D C B 

A B C D 

E F G 



33 

 

 

Pada gambar 16 menunjukan penampakan es krim dengan berbagai jenis emulsifier 

pada menit ke- 30. Es krim kontrol menunjukan jumlah lelehan yang sangat banyak dan 

struktur dari es krim telah hancur. Penggunaan MDGS menunjukan perbaikan 

ketahanan struktur dan penambahan konsentrasi yang diberikan membuat struktur 

menjadi lebih baik dan semakin sedikit lelehan yang dihasilkan. Es krim yang 

menggunakan ester sukrosa memiliki struktur yang lebih baik pada menit ke-  30 dan 

jumlah lelehan yang semakin lebih sedikit. 

           

3.5.  Stabilitas Emulsi Es Krim 

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian untuk stabilitas emulsi pada es krim yang telah 

disimpan selama dua minggu pada suhu penyimpanan es krim pada umumnya di dalam 

freezer (-18
o
C).  Setelah proses sentrifugasi, akan terbentuk fase krim dan cairnya, 

jumlah fase krim yang terbentuk akan dibandingkan dengan seluruh berat es krim yang 

dimasukan ke tabung sentrifugasi. Sehingga dapat diketahui indeks kestabilan dari 

emulsi es krim tersebut. 

 

Pada Tabel 3, kontrol memiliki indeks stabilitas emulsi yang paling rendah, yaitu  

77,30±0,49% , dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan  emulsifier MDGS 

dan ester sukrosa dengan berbagai konsentrasi. Indeks stabilitas emulsi es krim yang 

menggunakan MDGS lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Pada konsentrasi 

0,10%, es krim memiliki indeks stabilitas emulsi yang tidak berbeda nyata dengan 

kontrol, yaitu 78,20±0,55%, akan tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. 

Dengan adanya penambahan konsentrasi, maka indeks stabilitas es krim juga 

meningkat. Pada konsentrasi MDGS 0,15%, es krim memiliki indeks stabilitas emulsi 

78,63±0,01%, kenaikannya hanyalah sedikit dibandingkan dengan es krim yang 

menggunakan MDGS 0,10%, atau tidak berbeda nyata dengan es krim yang 

menggunakan MDGS 0,10%. Pada es krim yang menggunakan MDGS 0,20% memiliki 

indeks stabilitas emulsi 80,51±0,57%. Lebih tinggi dibandingkan dengan es krim yang 

menggunakan MDGS 0,10% maupun 0,15% dan juga berbeda nyata dengan keduanya. 

 

Penggunaan emulsifier ester sukrosa pada es krim menghasilkan indeks stabilitas emulsi 

yang lebih tinggi daripada es krim kontrol maupun yang menggunakan emulsifier 
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MDGS. Es krim dengan emulsifier ester sukrosa dengan berbagai konsentrasi yang 

berbeda, masing – masing ketiganya berbeda nyata satu dengan yang lain, begitu pula 

dengan kontrol dan penggunaan MDGS. Indeks kestabilan emulsi pada es krim yang 

menggunakan ester sukrosa 0,10% lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol dan juga es 

krim yang menggunakan MDGS, yaitu 87,60±0,53 %. Dengan adanya penambahan 

konsentrasi ester sukrosa menjadi 0,15%, maka indeks stabilitas emulsi juga mengalami 

kenaikan menjadi 89,28±0,14 %. Kenaikan pada masing – masing konsentrasi ester 

sukrosa menunjukkan kenaikan yang berbeda nyata pada masing – masing konsentrasi. 

Pada penggunaan ester sukrosa dengan konsentrasi paling tinggi 0,20%, indeks 

stabilitas emulsi es krim adalah 90,59±0,24%. Es krim dengan penggunaan emulsifier 

ester sukrosa memiliki indeks stabilitas emulsi yang paling tinggi dari semua perlakuan 

dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar 17. Hasil Pengukuran Stabilitas Emulsi 

 

Gambar 18 - 24 adalah gambar perbandingan masing – masing perlakuan sebelum dan 

setelah disentrifugasi pada masing – masing perlakuan es krim: 
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  ( i )    ( ii ) 

Gambar 18. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim 

Kontrol 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 

 

Hasil sentrifugasi dari kontrol, es krim terpisah menjadi krim, whey dan juga minyak 

dalam jumlah kecil.  

   
(i) (ii) 

Gambar 19. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan MDGS 0,10% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 

 

 

*** 

 
 **  

** 

* 

** 

*** 

** 

* 
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    (i)  (ii) 

Gambar 20. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan MDGS 0,15% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 
 

           
     (i) (ii) 

Gambar 21. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan MDGS 0,20% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 

 

Pada penggunaan emulsifier MDGS jumlah fase krim yang dihasilkan lebih sedikit dari 

kontrol. Jumlah minyak lebih banyak dihasilkan pada es krim dengan MDGS. Jumlah 

minyak yang dihasilkan tidak mempengaruhi stabilitasnya. Minyak dan whey akan 

sama – sama dibuang. Hanya fase krim yang ditimbang dan dihitung untuk 

mendapatkan persen kestabilan emulsinya. 

** * 

** 

* 

*** 

*** 

** 

** 

* 
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 ( i )   (ii) 

Gambar 22. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan Ester Sukrosa 0,10% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 
 

                     
   ( i )  ( ii ) 

Gambar 23. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan Ester Sukrosa 0,15% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 
 

 

* 

** 

* 
** 

*** 

*** 
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 ( i ) ( ii ) 

Gambar 24. Perbandingan Sebelum (i) dan Setelah (ii) Sentrifugasi Pada Es Krim yang 

Menggunakan Ester Sukrosa 0,20% 
Keterangan Gambar : *Fase minyak dari es krim/ cair; **Fase krim/ endapan; ***Fase whey/ cairan 
 

 

Semakin banyak berat endapannya maka indeks stabilitas emulsinya semakin rendah. 

Pada es krim dengan penggunaan emulsifier MDGS dan ester sukrosa hanya terbentuk 

fase krim yang ada pada bagian atas larutan. Pada es krim yang menggunakan ester 

sukrosa 0,20%, fase krim yang terpisah dari larutan es krim paling sedikit dibandingkan 

dengan semua perlakuan di dalam penelitian ini. Semakin sedikit fase krim yang 

terpisah menunjukkan bahwa es krim memiliki indeks stabilitas emulsi yang makin 

tinggi. Fase minyak juga dikatagorikan sebagai cairan yang terpisah dan dibuang untuk 

mendapatkan berat endapan dan krimnya. Pada es krim dengan penggunaan emulsifier 

MDGS dengan konsentrasi 0,15% dan 0,20% serta es krim yang menggunakan 

emulsifier ester sukrosa dengan konsentrai 0,10%, terdapat fase cair yang berupa 

minyak yang ikut terpisah setelah proses sentrifugasi. Cairan berupa minyak ini cukup 

banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Bagian ini dibuang untuk mendapatkan 

berat fase krim yang akan dibandingkan dengan total berat larutan sebelum 

disentrifugasi. 

 

3.6.  Hubungan Korelasi Antar Parameter 

Berikut ini merupakan nilai  korelasi yang diperoleh dengan analisa data menggunakan 

SPSS, uji korelasi menggunakan metode pearson, 

** 

*** 

* 
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Tabel 5. Nilai Korelasi dan Signifikansi Antar Parameter 

Parameter Overrun Viskositas Melting 

Time 

Stabilitas 

Emulsi 

Melting 

Rate 

Overrun - 0,791** 0,846** 0,988** -0,746** 

Viskositas 0,791** - - 0,747** - 

Melting Time 0,846** - - 0,837** -0,958** 

Stabilitas 

Emulsi 
0,988** 0,747** 0,837** - -7,46*** 

Melting Rate -0,864** - -0,985** -0,854 ** - 

Keterangan tabel : 

**  : Nyata pada tingkat kepercayaan 99% 

 

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa parameter overrun memiliki korelasi positif yang kuat 

dengan viskositas, melting time dan stabilitas emulsi. Parameter stabilitas emulsi juga 

memiliki korelasi positif yang kuat dengan viskositas dan melting time.  Melting rate 

memiliki korelasi negatif yang kuat terhadap overrun, melting time dan juga stabilitas 

emulsi. Bila nilai dari parameter yang satu naik maka parameter yang berkorelasi positif 

juga  naik dan sebaliknya parameter yang berkorelasi negatif akan turun nilainya
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