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4. PEMBAHASAN 

 

Pembuatan es krim dengan penggunaan emulsifier yang berbeda menunjukkan hasil 

akhir yang juga berbeda. Penggunaan kuning telur sebagai emulsfier dijadikan sebagai 

kontrol untuk membandingkan karakteristik fisik es krim yang menggunakan ester 

sukrosa dan MDGS dengan konsentrasi yang berbeda. Parameter overrun memiliki 

korelasi kuat dengan viskositas, melting time, dan stabilitas emulsi pada tingkat 

kepercayaan 99%. Begitu pula dengan stabilitas emulsi yang juga  memiliki korelasi 

kuat dengan viskositas dan melting time pada tingkat kepercayaan 99% (mengacu pada 

Tabel 5). Bila overrun dari es krim meningkat maka viskositas, stabilitas emulsi dan 

lamanya waktu mencair juga akan meningkat. Begitupula sebaliknya, es krim yang 

memiliki overrun rendah, viskositas, dan stabilitas emulsinya juga rendah, es krim juga 

lebih cepat mencair seluruhnya. Melting rate memiliki korelasi negatif yang kuat pada 

kepercayaan 99% dengan overrun, melting time dan stabilitas emulsi. Penurunan 

melting rate terjadi saat es krim memiliki overrun, melting time dan stabilitas emulsi 

yang tinggi. 

 

Es krim yang menggunakan emulsifier ester sukrosa rata – rata memiliki hasil 

pengukuran parameter (overrun, viskositas, stabilitas emulsi dan melting time) yang 

lebih baik dibandingkan dengan es krim yang menggunakan emulsifier MDGS maupun 

kontrol (dapat dilihat pada Tabel 3). Sedangkan es krim kontrol, memiliki hasil 

pengukuran parameter yang rata – rata paling buruk dari semua perlakuan yang ada. 

Penambahan konsentrasi penggunaan emulsifier (baik MDGS maupun ester sukrosa) 

menunjukkan adanya kenaikan overrun, viskositas, kestabilan emulsi dan juga es krim 

menjadi lebih lama mencair. Karakteristik fisik pada es krim sangat dipengaruhi oleh 

peran dari masing – masing emulsifier dalam pembentukan emulsi pada saat proses 

homogenisasi dan menjaga kestabilan emulsi tersebut (McClements,2005). 

 

Berdasarkan Lewis (1987), kenaikan overrun pada  soft ice cream berkisar 40% 

(Lewis,1987). Dalam penelitian ini soft ice cream mengalami kenaikan overrun di atas 

40%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan maizena  dalam pembuatannya. 

Penggunaan maizena dapat meningkatkan kandungan padatan non lemak pada es krim. 
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Peningkatan kandungan padatan non lemak dapat meningkatkan nilai overrun pada es 

krim ( Potter & Hotchkiss,1996).  Menurut Bennion & Hughess (1975), kenaikan nilai 

overrun es krim maksimal adalah 100%. 

 

Terkait dengan peningkatan nilai overrun pada penelitian ini, emulsifier membantu 

pendispersian udara ke membran sekeliling globula lemak pada campuran adonan es 

krim. Selain itu emulsifier juga dapat meningkatkan efektivitas pengocokan (Gaman & 

Sherrington, 1994). Penambahan konsentrasi emulsifier meningkatkan jumlah molekul 

surfaktan dalam adonan es krim. Sehingga semakin banyak potein  di sekeliling globula 

lemak yang digantikan oleh surfaktan dalam memfasilitasi penggabungan sebagian 

globula lemak selama pembekuan (McClements, 2005). Hal ini akan mempermudah 

proses pendispersian globula lemak. Selama proses pengocokan, udara yang dapat 

dimasukan akan semakin banyak sehingga meningkatkan nilai overrun dan kekentalan 

es  krim (Bolliger et al, 2000). Es krim menjadi lebih stabil dan semakin tidak mudah 

meleleh (Goff, 1997).  

 

Kemampuan ester sukrosa mendispersikan globula lemak lebih baik dibandingkan 

emulsifier lain yang digunakan dalam penelitian ini. Adanya proses pemanasan yang 

dilakukan pada susu setelah pencampurannya dengan gula dan emulsifier semakin 

memperkuat sifat emulsifikasi dari ester sukrosa. Selain itu ester sukrosa juga dapat 

meningkatkan interaksi dengan pati, sehingga peran padatan non lemak menjadi 

maksimal dalam meningkatkan overrun, kekentalan dan kestabilan emulsi (Widlak, 

2000; CODEX Food and Agriculture, 2008). Ester sukrosa mampu meningkatkan 

efektifitas pengocokan (Bolliger et al, 2000), sehingga semakin banyak udara yang 

masuk, dan tidak terbatas. Menurut Ingen (2009), ester sukrosa menghasilkan droplet – 

droplet lemak yang lebih kecil dan menyebar. Dalam penelitian ini menunjukan es krim 

yang menggunakan ester sukrosa memiliki stabilitas emulsi produk yang tinggi 

dibandingkan dengan kontrol maupun es krim yang menggunakan MDGS.  

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa penggunaan ester sukrosa sesuai untuk produk es krim 

yang merupakan produk emulsi oil in water. Es krim memerlukan emulsifier dengan 

HLB tinggi untuk memaksimalkan proses dispersi udara dan lemak untuk menghasilkan 
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overrun yang lebih baik, dan secara keseluruhan memaksimalkan sifat emulsi lainnya 

pada es krim. Selain itu diperlukan juga emulsifier yang memiliki HLB rendah untuk 

menghambat proses kristalisasi lemak selama proses homogenisasi (McClements, 2005). 

Dengan kisaran HLB yang luas, ester sukrosa dapat berperan maksimal dalam 

menghasilkan es krim yang berkualitas. Berikut deskripsi masing – masing sifat dari 

emulsifier yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 6. Deskripsi Sifat Masing – Masing Emulsifier yang Digunakan 

 Kuning Telur MDGS Ester Sukrosa 

HLB 8 (netral) 2 – 5 (range 

lipofilik) 

2 – 20 (range luas 

mencakup lipofilik 

dan hidrofilik) 

Pengembangan 

adonan 

Adonan 

mengembang tidak 

terlalu maksimal 

karena fosfolipid 

lesitin lebih 

berperan 

menstabilkan 

emulsi 

Mengembangkan 

adonan secara cepat 

dengan cara 

mengikat gas akan 

tetapi dalam jumlah 

terbatas 

Meningkatkan 

efektifitas 

pengocokan, 

adonan 

mengembang 

dengan mengikat 

gas yang tak 

terbatas 

Pembentukan 

kristal es 

Ukuran kristal es 

yang berukuran 

besar lebih banyak 

daripada yang 

berukuran kecil 

Ukuran kristal es 

kecil dan banyak 

Ukuran kristal es 

berukuran sangat 

kecil dalam jumlah 

besar 

Pembentukan 

ukuran globula 

lemak dan 

dispersinya 

Ukuran globula 

lemak yang tidak 

beraturan dan tidak 

terdispersi merata 

Ukuran globula 

lemak tidak merata 

Droplet lemak yang 

dihasilkan sangat 

kecil dan terdispersi 

secara merata 

Kemampuan 

menghasilkan 

kristal lemak 

Tidak menghambat 

pengkristalan lemak 

Menghambat 

pengkristalan lemak 

selama 

homogenisasi 

Menghambat 

pengkristalan lemak 

selama 

homogenisasi 

Kemampuan 

menjaga kestabilan 

globula lemak 

Menstabilkan 

globula lemak 

selama 

homogenisasi 

Menjaga kestabilan 

struktur produk 

yang dihasilkan 

Menghasilkan 

kestabilan struktur 

globula lemak 

dalam emulsi 

(Anonim, 2010; Kilara & Chandan, 2007; McClement, 2005) 

 

Kuning telur memiliki kandungan lesitin sebagai emulsifier yang digunakan dalam 

pembuatan es krim. Lesitin memiliki nilai HLB 8, emulsifier ini tidak terlalu cocok bila 
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digunakan untuk pembuatan produk emulsi baik oil in water maupun water in oil 

(McClements, 2005). Lesitin lebih berperan untuk menstabilkan globula lemak pada es 

krim. Lesitin akan terhidrolisa memutuskan ekor hidrokarbon sehingga menghasilkan 

surfaktan yang lebih bersifat hidrofilik yang akan menstabilkan buih yang dihasilkan 

saat pengocokan (Martinet et al, 2005). Hal inilah yang menyebabkan kontrol memiliki 

overrun paling rendah. 

 

Mono/digliserida  memiliki HLB yang rendah yaitu 2 – 5 dan bersifat lipofilik. MDGS 

larut dalam lemak. Dengan nilai HLB yang rendah, MDGS lebih berperan untuk 

menghambat pertumbuhan kristal lemak sehingga produk menjadi lebih stabil setelah 

disimpan pada suhu rendah. Perannya sebagai emulsifier tunggal dalam emulsi oil in 

water menjadi kurang efektif karena jumlah gugus hidrofilik yang sangat sedikit 

dibandingkan gugus lipofiliknya.  (McClement, 2005). Akan tetapi menurut Hartomo & 

Widiatmoko (1993), MDGS juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan adonan 

secara cepat dengan mengikat gas, hal ini menyebabkan es krim yang menggunakan 

emulsifier MDGS memiliki overrun yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol.  

 

Dalam penelitian ini, overrun memiliki korelasi kuat dengan viskositas pada tingkat 

kepercayaan 99% (Tabel 5). Adanya penambahan konsentrasi emulsifier meningkatkan 

nilai overrun dan secara langsung juga meningkatkan kekentalan dari es krim tersebut 

(Tabel 3). Es krim kontrol memiliki nilai overrun paling rendah akan tetapi memiliki 

viskositas yang lebih tinggi dari es krim yang menggunakan MDGS berbagai 

konsentrasi dan ester sukrosa 0,10%. Penggunaan ester sukrosa pada konsentrasi 0,15% 

dan 0,20% menghasilkan es krim dengan overrun yang lebih besar, dan viskositasnya 

juga lebih tinggi, karena jumlah surfaktan yang lebih banyak menghasilkan fungsi 

emulsifitas yang lebih maksimal termasuk nilai viskositas yang tinggi. 

 

Es krim yang menggunakan MDGS pada berbagai konsentrasi memiliki nilai viskositas 

yang rendah dibandingkan dengan ester sukrosa dan kontrol. Hal ini dikarenakan, 

MDGS memiliki sifat mengurangi jumlah udara pada ruang buih (Hartomo & 

Widiatmoko, 1993). Hal ini menyebabkan udara tidak tertampung maksimal di dalam 

buih – buih yang dihasilkan pada saat pengocokan. Kuning telur mengandung  zat yang 
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lebih komplek, termasuk di dalamnya adalah fosfolipid dan  berbagai jenis lemak dan 

protein lainnya. Kandungan senyawa yang lebih kompleks pada kuning telur 

menyebabkan es krim kontrol memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan es 

krim yang menggunakan emulsifier MDGS pada berbagai konsentrasi dan ester sukrosa 

pada konsentrasi 0,10% (Arbuckle,1996).   

 

Overrun memiliki korelasi kuat dengan stabilitas emulsi pada tingkat kepercayaan 99% 

(Tabel 5). Semakin tinggi overrun maka es krim menjadi semakin stabil (Tabel 3). 

Pengukuran kestabilan emulsi dapat dilakukan baik dengan cara mengukur ukuran 

partikelnya maupun indeks stabilitasnya setelah penyimpanan pada waktu tertentu. 

Tujuan pengukuran kestabilan suatu emulsi antara lain untuk mengetahui  ketahanannya 

terhadap pengaruh proses pengolahan dan penyimpanan pada waktu tertentu. Hal ini 

dapat berkaitan dengan lamanya kualitas kestabilan emulsi pada es krim dapat bertahan 

selama waktu penyimpanan.  Struktur kimia serta sifat dari masing- masing surfaktan 

yang berinteraksi dengan droplet – droplet emulsi pada es krim dapat mempengaruhi 

kestabilan emulsi tersebut (McClements, 2005).  

 

Stabilitas emulsi es krim dalam penelitian ini tidak memiliki rentang yang terlalu 

ekstrim. MDGS dan lesitin pada telur yang memiliki nilai HLB yang rendah sehingga 

kemampuannya untuk meningkatkan overrun tidak sebagus ester sukrosa. Es krim yang 

menggunakan MDGS dan kuning telur memiliki nilai overrun yang jauh di bawah ester 

sukrosa. Akan tetapi, menurut (Martinet et al, 2005), surfaktan dengan nilai HLB yang 

rendah juga memiliki kemampuan untuk menstabilkan emulsi pada es krim dengan cara 

menghambat pertumbuhan kristal lemaknya. Lesitin pada kuning telur juga 

menstabilkan adonan es krim saat pengocokan. Hal inilah yang menyebabkan, 

walaupun rentang nilai overrun yang cukup jauh, kestabilan emulsinya tidaklah terlalu 

jauh. Hampir semua emulsifier yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat 

menstabilkan emulsi, akan tetapi hingga batasnya masing – masing.  

 

Fosfolipid pada lesitin, dalam jangka waktu tertentu dapat menjaga kestabilan emulsi oil 

in water, akan tetapi lama kelamaan justru menurunkan kestabilannya. Awalnya 

fosfolipid ini akan menggantikan peran protein susu pada globula lemak seperti 
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surfaktan pada umumnya. Akan tetapi pada waktu tertentu, lapisan membran surfaktan 

yang terbentuk justru terserap oleh globula lemak itu sendiri (McClements, 2005). 

Walaupun cukup dapat menjaga kestabilan emulsi es krim terutama saat pengocokan 

(Martinet et al, 2005), indeks stabilitas yang terukur pada es krim kontrol setelah dua 

minggu memiliki kestabilan paling rendah. 

 

Dalam penelitian ini viskositas memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas emulsi 

pada tingkat kepercayaan 99% (Tabel 5). Dengan meningkatnya viskositas es krim, 

kestabilannya juga meningkat. Kecuali pada kontrol, memiliki viskositas yang lebih 

tinggi daripada es krim dengan MDGS berbagai konsentrasi dan ester sukrosa 0,10%, 

tetapi kestabilan emulsinya paling rendah (Tabel 3). Telah dibahas mengenai perbedaan 

viskositas yang terjadi pada es krim. Es krim yang memiliki viskositas yang lebih tinggi 

memiliki kekompakan emulsi dan busa yang terbentuk lebih stabil. Hal inilah yang 

akhirnya mempengaruhi kestabilan emulsi dari es krim (Goff & Hartel, 2004). Kenaikan 

viskositas yang berkaitan dengan kenaikan nilai stabilitas dalam penelitian ini terutama 

karena pengaruh fungsi emulsifier berdasarkan kemampuan emulsifikasinya serta pada 

penambahan konsentrasi. Karena pada kuning telur viskositas yang tinggi disebabkan 

karena adanya kandungan protein yang lebih kompleks sehingga menambah 

kekentalannya. 

 

Overrun memiliki korelasi positif yang kuat dengan melting time pada tingkat 

kepercayaan 99% (Tabel 5) dan melting rate memiliki korelasi negatif yang kuat dengan 

overrun dan melting time. Semakin tinggi nilai overrun es krim maka es krim akan 

makin lama mencair (Tabel 3) dengan kecepatan yang semakin rendah (Tabel 4). 

Demikian pula kestabilan emulsi memiliki korelasi positif yang kuat dengan melting 

time (Tabel 5) dan berkorelasi negatif yang kuat dengan melting rate (Tabel 4) pada 

tingkat kepercayaan 99%. Es krim yang memiliki kestabilan emulsi paling tinggi, 

meleleh paling lama karena memiliki kecepatan meleleh yang paling rendah (Tabel 3). 

Es krim kontrol memiliki kestabilan emulsi yang paling rendah. Kestabilan emulsi yang 

rendah menyebabkan kristal es yang berukuran besar akan bertumbuh lebih banyak 

selama penyimpanan. Jumlah kristal es berukuran besar akan lebih banyak daripada 

kristal es yang berukuran lebih kecil sehingga es krim menjadi paling cepat mencair 
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(Arbuckle, 1996; Muse & Hartel, 2004). Kestabilan emulsi es krim dengan MDGS dan 

ester sukrosa lebih tinggi dari kontrol. Maka selama penyimpanan kristal es berukuran 

besar tidak bertumbuh cepat dan jumlahnya lebih sedikit dari kristal es berukuran kecil 

sehingga menghasilkan es krim yang tidak cepat mencair. 

 

Es krim yang menggunakan ester sukrosa memiliki overrun yang paling tinggi, oleh 

karena itu es krim tersebut lebih lambat meleleh (mengacu pada Tabel 3 dan Tabel 4) 

dibandingkan dengan es krim yang menggunakan MDGS yang memiliki overrun lebih 

rendah. Secara umum nilai overrun yang tinggi akan membuat es krim menjadi lebih 

kental (viskositas lebih tinggi), hal ini disebabkan karena es krim memiliki kekompakan 

emulsi dan busa yang terbentuk lebih stabil sehingga es krim tidak cepat mencair. Es 

krim yang kental memiliki kristal es berukuran kecil dalam jumlah banyak dan 

strukturnya juga lebih kompak sehingga tidak mudah mencair (Goff & Hartel, 

2004).Menurut Muse & Hartel (2004), kecepatan meleleh es krim dipengaruhi oleh 

overrun   dan ukuran kristal es. Selain itu ukuran kristal es yang terbentuk juga 

mempengaruhi kestabilan dan kekentalan suatu es krim. Kecepatan meleleh es krim 

pada penelitian ini secara mutlak mempengaruhi lamanya waktu es krim meleleh 

seluruhnya. Seperti halnya dalam penelitian ini, kestabilan emulsi dan melting time 

saling berkorelasi negatif dengan melting rate (Tabel 5).  

 

Dari hasil uji korelasi, diperoleh bahwa tingkat kekerasan suatu es krim tidak 

berkorelasi dengan parameter es krim lainnya. Walaupun pada teori yang dikemukakan 

oleh Muse & Hartel (2004), hardness juga dipengaruhi oleh nilai overrun dan juga 

viskositas, hal ini tidak berlaku pada penelitian ini. Adanya penambahan konsentrasi 

emulsifier memberikan tekstur yang lebih lembut (Tabel 3). Pada emulsifier MDGS 

tekstur menjadi sangat lembut pada konsentrasi 0,20%. Sedangkan pada konsentrasi 

0,10% es krim paling keras daripada perlakuan yang lain. Dalam penelitian dan 

beberapa literatur tidak dicantumkan berapa batasan tingkat kekerasan dari soft ice 

cream. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan mana yang lebih sesuai dalam 

pengukuran hardness pada penelitian ini. Peran emulsifier dapat melembutkan tekstur es 

krim baik (Frieberg, 2004; Kilara & Chandan, 2007; Anonim, 2010). Namun tidak 
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dijelaskan mekanisme peranan emulsifier baik kuning telur, MDGS maupun ester 

sukrosa dalam melembutkan tekstur es krim.  
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