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ADDING GELATIN ON INSTANT ICE CREAM 
PRODUCTION IN TERMS OF PHYSICAL QUALITY  

 
Tantri Wahyuni, Purwadi, and Lilik Eka Radiati 

 

ABSTRACT 

 

The data collection of this research was carried out 
since January 2012 until February 2012 at the Rumah Yoghurt 
Batu Town and at the Physico and chemical of Animal 
Products Laboratory, Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 
University. The purpose of this research was to find out the 
best of gelatin concentration as stabilizer on instant ice cream 
in terms of viscosity, overrun, and melting point. The method 
of this research was experiment with Completely Randomized 
Design (CRD) by using four treatments and four replication. 
The treatments were (0.4 %) G1, (0.6 %) G2, (0.8 %) G3 and (1 
%) G4 of gelatin. The variables measured were viscosity, 
overrun, and melting point. The data was analized by using 
analysis of variance continued by Honestly Significant 
Difference (HSD). The result of this research showed that the 
treatment did not give a significantly difference effect 
(P>0.05) on the viscosity, overrun, and melting point. The 
Conclusion of this research was that the using gelatin 0.6 % on 
instant ice cream production gave the best result with contains 
viscosity 25.50 cPs, overrun 70 % and melting point 35.75 
minute/50 grams and gave the best quality in ice cream.  

Key word: instant ice cream, viscosity, overrun, melting point 
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PENAMBAHAN GELATIN PADA PEMBUATAN  
ES KRIM INSTAN DITINJAU DARI KUALITAS FISIK 

 
Tantri Wahyuni, Purwadi, Lilik Eka Radiati 

 
RINGKASAN 

 
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada bulan 

Januari sampai dengan Februari 2012, dan dilaksanakan di 2 
tempat, yaitu: Rumah Yoghurt Batu, untuk pembuatan es krim 
serta uji overrun dan kecepatan meleleh. Laboratorium Fisiko 
Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang, untuk uji 
viskositas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penambahan gelatin yang tepat sebagai bahan penstabil pada 
pembuatan es krim instan ditinjau dari kualitas fisik 
(viskositas, overrun dan kecepatan meleleh) yang baik. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es 
krim instan yang dibuat dari bahan susu bubuk (skim dan full 
cream), garam, gula, vx dan gelatin. Sebelum uji kualitas, es 
krim instan dibuat menjadi es krim siap saji. Pembuatan es 
krim siap saji, yaitu es krim instan ditambahkan dengan air 
dan dibekukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 
dicobakan adalah tingkat penggunaan gelatin, yaitu : 0,4 % 
(G1),    0,6 % (G2), 0,8 % (G3) dan 1 % (G4). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan gelatin tidak memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap viskositas, overrun dan 
kecepatan meleleh es krim instan. Penambahan gelatin sebagai 
bahan penstabil tidak menaikkan atau menurunkan overrun es 
krim tetapi hanya mempertahankan overrun yang sudah ada. 
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Tingkat penambahan gelatin 0,6 % merupakan perlakuan 
terbaik yang menghasilkan es krim instan dengan nilai 
viskositas 25,50 cPs., overrun 70 % dan kecepatan meleleh 
35,75 menit/50 gr. 

Penelitian selanjutnya disarankan pada pembuatan es 
krim dapat ditambahkan gelatin 0,6 % bobot es krim, agar 
dihasilkan es krim yang berkualitas tinggi ditinjau dari kualitas 
fisik. Selain itu perlu adanya uji kualitas kimiawi dan 
organoleptik pada es krim dengan penambahan gelatin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Es krim merupakan produk olahan susu yang bernilai 

gizi tinggi. Es krim dapat digunakan sebagai pengganti susu 

bagi orang yang tidak menyukai susu. Mutu es krim yang baik 

ditentukan oleh bahan baku yang bermutu tinggi serta proses 

pembuatannya yang hiegenis. Dalam 100 gram es krim 

mengandung energi 207 kkal, protein 4 gram dan lemak 12,5 

gram. 

Es krim memiliki rasa yang khas sehingga disukai 

oleh semua kalangan masyarakat. Selain es krim memiliki 

banyak varian rasa, juga kaya akan manfaat bagi tubuh. 

Menurut Padaga (2005), es krim biasa dikonsumsi sebagai 

makanan selingan (desert) dan dikelompokkan dalam 

makanan camilan (snack).   

Pada saat pengolahan es krim akan terjadi 

pengembangan volume atau biasa disebut overrun. 
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Bertambahnya volume ini terjadi karena proses pemasukan 

udara ke dalam Ice Cream Mix (ICM) saat pengadukan atau 

agitasi di dalam ice cream maker (Widodo, 2003). 

Pengembangan volume es krim menjadikan es krim lebih 

ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur yang 

lembut. 

Menurut Dedi Fardiaz Indonesian Food Technologist 

Association, pembentukan gel pada es krim adalah suatu 

fenomena penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai 

polimer, sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi 

bersambungan. Selanjutnya, jala ini menangkap air di 

dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. 

Pembentukan gel diharapkan dapat memperlambat kecepatan 

meleleh es krim.  

Es krim dibuat dengan pencampuran lemak susu 

(krim), padatan susu tanpa lemak (skim), gula, bahan penstabil 

serta pengemulsi (gelatin), pengental dan flavour atau citarasa 

(Astawan, 2005). 
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Dalam produk pangan, gelatin digunakan sebagai 

bahan pengemulsi dan penstabil. Sebagai pengemulsi artinya 

gelatin dapat mencampur minyak dan air menjadi campuran 

yang rata. Sebagai penstabil, artinya campuran tersebut stabil 

atau tidak pecah selama penyimpanan (Anonim, 2000). 

Gelatin merupakan salah satu bahan tambahan 

makanan yang digunakan sebagai penstabil dalam pembuatan 

es krim. Sifat dari gelatin adalah dapat mengalami gelatinisasi. 

Menurut Spreer (1998), gelatin digunakan dalam produk-

produk olahan susu untuk meningkatkan viskositas dan 

stabilisasi produk.  

Es krim instan dibuat dalam bentuk bubuk agar mudah 

dalam pendistribusiannya dan daya simpan lebih lama. Proses 

pembuatan es krim instan secara garis besar meliputi beberapa 

tahap yaitu: standarisasi bahan baku, pencampuran bahan baku 

(garam, susu skim, full krim, vx, gelatin dan gula), mixing 

bahan dengan mixer, agitasi kemudian pembekuan atau 
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penyimpanan pada suhu rendah yang harus dilakukan secara 

tepat untuk menghindari melelehnya es krim. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya 

penelitian untuk mengetahui tingkat penambahan gelatin yang 

tepat dalam pembuatan es krim instan, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas fisik es krim terhadap viskositas, 

overrun dan kecepatan meleleh (melting point).  

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berapa tingkat penambahan gelatin yang tepat pada 

pembuatan es krim instan ditinjau dari viskositas, overrun dan 

kecepatan meleleh? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui 

penambahan gelatin yang tepat sebagai penstabil pada 

pembuatan es krim instan ditinjau dari kualitas fisik 

(viskositas, overrun dan kecepatan meleleh) yang baik. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai informasi bagi mahasiswa tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan es krim instan. 

2. Sebagai informasi bagi produsen es krim instan untuk 

bahan pertimbangan dalam memproduksi es krim 

instan yang memiliki kualitas fisik yang baik dengan 

penambahan gelatin sebagai bahan penstabil dalam 

pembuatan es krim instan agar dapat diterapkan dalam 

industri pembuatan es krim instan. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Es krim adalah  makanan bergizi yang dihasilkan 

melalui pembekuan dari campuran bahan-bahan seperti susu 

skim,  full krim, bahan padatan tanpa lemak, gula dan 

penstabil (Muse, M.R, 2004). Komposisi es krim terdiri dari  

10-16 % lemak susu, 9-12 % bahan kering tanpa lemak, 12-16 

% pemanis, 0,2-0,5 % stabilizer dan emulsifier. 



6 
 

Inovasi dari produk es krim adalah es krim instan. 

Pengemasan dalam bentuk instan ditujukan untuk 

mempermudah pendistribusian dan memiliki waktu yang lama 

dalam penyimpanannya. Pembuatan es krim instan dilakukan 

dengan menggunakan metode mixing beberapa bahan dalam 

bentuk bubuk. 

Mutu es krim ditentukan oleh bahan baku yang 

bermutu tinggi serta proses pembuatannya yang higienis. 

Bahan baku utama dalam pembuatan Ice Cream Mix (ICM) 

adalah lemak susu (full krim), fungsinya untuk memberi 

tekstur halus, berkontribusi dengan rasa serta memberi efek 

sinergis pada tambahan flavor. Bila kandungan lemak susu 

terlalu rendah, akan membuat es lebih besar dan teksturnya 

lebih kasar serta terasa lebih dingin. Bahan pengemulsi dan 

bahan penstabil dapat menutupi sifat-sifat buruk yang 

diakibatkan kurangnya lemak susu. 

Bahan pengemulsi dan bahan penstabil adalah bahan 

penting dalam pembuatan es krim. Bahan penstabil yang 
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ditambahkan dalam es krim berguna untuk meningkatkan 

viskositas, pengembangan udara, bentuk, tekstur, stabilitas 

selama penyimpanan dan sifat mencairnya es krim. Bahan 

penstabil juga meminimalkan pengembangan kristal es yang 

besar pada struktur akhir es krim (Murtaza, 2004). 

Pengerasan es krim umumnya dilakukan pada suhu -

30 ˚C selama 6 jam (Marshall, 1996). Permasalahan pada 

proses pembuatan es krim adalah kecepatan melelehnya yang 

relatif cepat. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk 

mencapai kondisi kecepatan meleleh yang sesuai dengan 

kualitas es krim. Untuk meningkatkan kualitas es krim, 

ditambahkan bahan penstabil, pembentuk gel (gelling agents) 

atau bahan pengental yang banyak dimanfaatkan dalam 

industri makanan.  

Gelling agent yang dapat digunakan untuk 

memperlambat pelelehan es krim seperti, carboxy methil 

celullose (CMC), gelatin, karagenan dan lesitin yang berfungsi 

untuk memperbaiki tekstur, membentuk kristal laktosa yang 
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lebih halus, untuk mencegah terjadinya retrogradasi, gum arab 

untuk mengontrol kristal es dan glaze, serta untuk 

menstabilkan emulsi dan memantapkan flavor atau cita rasa 

(Widiantoko, 2012).  

Gelatin merupakan bahan pengental dan penstabil 

berbentuk hidrokoloid yang bersifat hidrofilik, yaitu dapat 

menyerap air pada bahan pangan. Menurut Spreer (2008), 

gelatin digunakan dalam produk-produk olahan susu untuk 

meningkatkan viskositas dan stabilisasi produk. Dalam produk 

pangan, gelatin digunakan sebagai pengemulsi dan penstabil. 

Sebagai pengemulsi artinya gelatin dapat mencampur minyak 

dan air menjadi campuran yang rata. Sebagai penstabil, artinya 

campuran tersebut stabil atau tidak pecah selama penyimpanan 

(Anonim, 2000). 

Penggunaan gelatin sebagai alternatif bahan 

pengemulsi sekaligus penstabil, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas es krim instan yang dihasilkan ditinjau 
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dari beberapa sifat fisik es krim, seperti viskositas, overrun, 

dan kecepatan meleleh.   

Proses dasar dalam pengolahan es krim meliputi 

beberapa tahapan yaitu standarisasi bahan baku, pencampuran 

bahan baku (susu skim, full krim,garam, vx, gelatin dan gula), 

mixing bahan dengan  mixer, kemudian dilakukan hardening 

atau penyimpanan pada suhu rendah untuk menghindari 

melelehnya es krim. 

 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah tingkat penambahan 

gelatin yang berbeda pada pembuatan es krim instan akan 

memberikan perbedaan pengaruh pada kualitas fisik es krim 

yang meliputi  viskositas, overrun dan kecepatan meleleh es 

krim. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.       Es Krim 

Menurut Buckley (2007) es krim merupakan salah 

satu makanan kecil Internasional yang populer dan bernilai 

gizi tinggi. Resep pertama es krim diterbitkan pertama di 

Inggris pada tahun 1769. Es krim banyak digemari oleh semua 

lapisan masyarakat. 

Es krim terdiri dari campuran susu, lemak susu, bahan 

pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan perasa. Es 

krim harus dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi yang 

dicampur dalam perbandingan yang sesuai (Marshall et al., 

2003).  

Proses dasar dalam pengolahan es krim meliputi 

beberapa tahap, yaitu: pencampuran bahan, pasteurisasi, 

homogenisasi, pematangan (aging), pembekuan, pengemasan 

dan penyimpanan (Padaga, 2005). Kunci dari kualitas es krim 

adalah prosentase lemaknya. Berdasarkan kadar lemaknya, es 
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krim dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: reguler es krim 

(kadar lemak 8-10 %), premium (kadar lemak 12-14 %) dan 

super premium (kadar lemak 14-18 %) (Anonim, 2005). 

Syarat mutu es krim menurut SII (Standar Industri 

Indonesia) pada Tabel 1 dan syarat mutu es krim menurut SNI 

terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Syarat mutu es krim menurut Standar Industri Indonesia 

 

Sumber: Susilorini (2006) 

 
 
 
 
 
 

Bahan  Standar 
Lemak (%) Minimal 8,0 
Padatan susu bukan lemak (%) Minimal 6,0-15,0 
Gula (%) Minimal 12,0 
Bahan Tambahan :  
Pemantap, pengemulsi Sesuai SK Depkes RI 

No. 
235/Menkes/Per/VI/79 

Zat warna 
Pemanis buatan 
Jumlah bakteri Negatif 
Logam-logam berbahaya :  
Cu, Zn, Pb, Hg Tidak terdapat 
Arsen Tidak terdapat 
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Tabel 2. Syarat mutu es krim menurut SNI 

 

Sumber: Anonim (1995) 

 

Es krim instan yang berbentuk bubuk dapat disimpan 

dalam waktu lebih lama serta mudah didistribusikan (Astawan, 

2005). Es krim instan yang komersial terbuat dari campuran 

bahan 10-16 % lemak susu, 9-12 % bahan kering tanpa lemak, 

12-16 % pemanis, 0,2-0,5 % penstabil dan pengemulsi, 55-64 

Kriteria Uji Satuan dan persyaratan 
Penampakan -  Normal 
Bau 
Rasa 
Lemak 
Gula dihitung sebagai sukrosa 

-  Normal 
-  Normal 

  % b/b Minimal 5,0 
  % b/b Minimal 8,0 

Protein 
Jumlah padatan 
Bahan tambahan makanan 
1. Pewarna tambahan 
2. Pemanis buatan 
3. Pemantap dan 

pengemulsi 
Cemaran Logam 

- Timbal (Cu) 
- Tembaga (Pb) 

Cemaran arsen  

  % b/b Minimal 2,7 
  % b/b Minimal 34,0 

- Sesuai dengan 
SNI 01-0222-
1987 

 
 
 
 mg/kg 
 mg/kg 
 mg/kg 
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% air ditambahkan pada saat pembuatan es krim siap saji 

(Susilorini, 2006). 

 
2.2.  Bahan Baku Es Krim Instan 

2.2.1. Susu 

Susu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan 

es krim instan. Susu yang digunakan bukan susu segar, 

melainkan susu bubuk. Susu bubuk adalah produk olahan susu 

yang telah mengalami granulasi (aglomerasi). Tujuan dari 

pembuatan susu bubuk adalah untuk meningkatkan daya larut 

yang lebih baik (Banjac, 2009). 

Komposisi kimia dari susu bubuk yaitu proteincontent 

yang tinggi 84 %, whey protein 3 %, lemak dan laktosa. Susu 

mengandung beberapa komponen bioaktif yang memiliki efek 

kesehatan signifikan. Komponen bioaktif susu diantaranya 

adalah protein susu, laktosa, asam-asam lemak, dan mineral 

terutama kalsium, hal ini menyebabkan produk-produk susu 
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juga masih memiliki efek fungsional termasuk es krim 

(Astawan, 2005). 

Susu bubuk yang digunakan adalah susu skim dan full 

krim. Susu skim adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat 

dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk 

menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih 

mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut 

lemak, dan vitamin B12 yang larut air  (Susilorini, 2006) 

Kandungan susu bubuk sama dengan kandungan yang 

terdapat dalam susu segar tetapi berbeda dalam kandungan 

lemaknya yaitu ±1 %. Susu bubuk digunakan untuk mencapai 

kandungan solid non fat pada produk dan sebagai sumber 

protein serta memperbaiki tekstur pada produk akhir (Anonim, 

2011). 

Susu Bubuk full krim adalah susu bubuk yang 

mengandung lemak susu minimal 26 % yang dibuat dengan 

cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan 

sebagian air dan mengandung laktosa, protein, mineral, 
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vitamin yang larut lemak, dan vitamin yang larut air yaitu B12 

(Astawan, 2005). 

Susu Bubuk full krim merupakan susu yang paling 

mudah dalam hal penyimpanan dan mudah bercampur ke 

dalam air hangat (suam-suam kuku). Lemak susu bisa 

dikatakan sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim, 

karena lemak susu dapat melembutkan tekstur, dimana lemak 

yang ada tersebar merata dengan ukuran yang homogen dan 

relatif kecil (Marshall et al., 2003). Lemak susu juga 

memberikan rasa yang kaya akan lemak atau rich dan lemak 

menjadikan es krim lembut (Strange, 2001). 

Lemak susu memiliki kisaran titik cair antara 40 0C 

sampai -40 0C (Marshall et al., 2003) sehingga selalu 

diperoleh kombinasi lemak cair dan lemak padat yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan tekstur es krim yang lembut. 

Lemak susu memberikan sifat lunak karena menghambat 

terbentuknya kristal-kristal es yang besar pada saat terjadinya 

proses pembekuan (Padaga, 2005). 
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2.2.2. Bahan Penstabil  

Bahan penstabil pada pembuatan es krim instan 

berfungsi untuk meningkatkan viskositas, sehingga dapat 

menambah karakteristik es krim saat dimakan (Friberg, 1997). 

Tujuan utama penggunaan bahan penstabil dalam es krim 

adalah untuk menghasilkan es krim yang lembut, mengurangi 

kristal es dan pertumbuhan kristal laktosa selama pembekuan, 

meningkatkan keseragaman produk dan ketahanan terhadap 

pelelehan (Jeremiah, 1996). 

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah CMC (carboxy methyl celulose), 

gum arab, sodium alginat, gelatin dan karaginan. Bahan 

penstabil berperan untuk meningkatkan kekentalan ICM 

terutama pada saat sebelum dibekukan dan memperpanjang 

masa simpan es krim karena dapat mencegah kristalisasi es 

selama penyimpanan (Padaga, 2005). 
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2.2.3. Bahan Pengemulsi  

Pengemulsi merupakan substansi yang menciptakan 

bentuk dalam emulsi untuk menurunkan tegangan permukaan. 

Keuntungan penggunaan pengemulsi dalam pengolahan es 

krim diantaranya adalah meningkatkan bentuk dan tekstur, 

kaya akan rasa dalam mulut dan sensasi creamy, 

meningkatkan distribusi rongga udara, dan meningkatkan 

resistensi terhadap pengaruh panas (Arbuckle, 1996). 

Pengadukan akan merusak membran protein yang 

membuat globula lemak, sehingga krim akan naik ke 

permukaan. Hal seperti ini tidak diinginkan dalam pembuatan 

es krim, maka disinilah emulsifier berperan. Emulsifier ini 

berguna untuk membangun distribusi struktur lemak dan udara 

yang menentukan dalam membentuk sifat rasa/tekstur halus 

dan pelelehan yang baik (Widiantoko, 2012). 
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2.2.4. Gelatin 

Gelatin umumnya tidak larut dalam air dingin, tetapi 

kelarutannya naik pada suhu diatas 45 0C, kecuali bubuk 

gelatin yang diperoleh dengan spray dryer. Gelatin merupakan 

sistem koloidal padat (protein) dalam cairan (air), sehingga 

pada suhu dan kadar air yang tinggi gelatin mempunyai 

kenampakan cairan yang disebut fase sol atau hydrosol, 

sebaliknya pada suhu dan kadar air yang lebih rendah, gelatin 

akan tetap berbentuk gel. Perlakuan pemanasan dan 

penambahan air akan merubah fase gel menjadi fase sol, 

sebaliknya pendinginan akan mengakibatkan fase sol berubah 

menjadi fase gel. Keadaan ini yang membedakan gelatin dari 

bahan pektin, pati, alginat, albumin telur dan protein susu yang 

bentuk gelnya tidak reversibel (Prayoga, 2001).  

Gelatin merupakan sumber protein murni yang rendah 

kalori, bebas kolesterol, gula dan bebas lemak (Anonymous, 

2004). Menurut Niswandini (2004) gelatin memiliki 

kandungan  protein sebesar 84-90 %, garam mineral 1-2 % dan 
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air dalam jumlah kecil. Dalam produk pangan, gelatin 

digunakan sebagai pengemulsi dan penstabil. Sebagai 

pengemulsi artinya gelatin dapat mencampur minyak dan air 

menjadi campuran yang rata. Sebagai penstabil, artinya 

campuran tersebut stabil atau tidak pecah selama penyimpanan 

(Anonymous, 2000). 

Gelatin sebagai pengemulsi, satu bagian molekulnya 

bersifat hidrofilik dan mempunyai daya tarik terhadap air 

sedangkan bagian lainnya bersifat hidrofobik dan memiliki 

afinitas terhadap minyak (Gamman dan Sherrington, 1994). 

Menurut Winarno (1997), gelatin mempunyai bagian yang 

larut dalam minyak dan bagian yang mengandung PO4
3- (polar) 

yang larut dalam air, sehingga gelatin dapat digunakan sebagai 

emulsifier.  

Gelatin tersusun atas asam amino yang tergabung 

dalam ikatan polipeptida membentuk polimer yang berbentuk 

ideal. Secara fisik gelatin berbentuk padat, kering, tidak 
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berasa, tidak berbau, transparan dan berwarna kuning redup 

sampai kuning sawo (Anonymous, 2004). 

Daya kerja pengemulsi terutama disebabkan oleh 

bentuk molekul yang dapat terikat dalam minyak maupun air, 

bila pengemulsi lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air 

(polar) maka dapat membantu disperse minyak dalam air 

sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air. Sebaliknya bila 

pengemulsi lebih larut dalam minyak (non polar) terjadilah 

emulsi air dalam minyak. Struktur kimia dari gelatin yang 

menjelaskan adanya bagian yang larut dalam air dan larut 

dalam minyak dapat dilihat pada Gambar 1.  

Gambar 1. Struktur kimia gelatin (Grobben et al., 2004) 

Secara umum terdapat dua jenis gelatin. Hal ini 

berdasarkan pada perbedaan proses produksinya. Pada 



22 
 

prinsipnya proses produksi gelatin dapat dibagi menjadidua 

macam, yaitu proses asam dan proses basa. Perbedaan 

keduanya terletak pada proses perendamannya. Pada akhirnya 

akan menghasilkan dua tipe gelatin, yaitu tipe A dan tipe B. 

Pada pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perendaman 

dalam larutan asam anorganik seperti sama klorida, sama sulfit 

atau asam fosfat, sehingga proses ini dikenal dengan sebutan 

proses asam (Anonymous, 2004). 

Sedangakan untuk menghasilkan  gelatin B, perlakuan 

yang diaplikasikan adalah perendaman dalam air kapur. Proses 

ini disebut dengan proses alkali. Gelatin tipe A yang diperoleh 

setelah melalui proses asam akan mempunyai titik isoeletrik 

antara pH 6 dan 9, sedangkan gelatin tipe B mempunyai titik 

isoelektrik antara 4,7 hingga 5. Gelatin Tipe A biasanya secara 

khusus diproduksi dari kulit babi, sedangkan gelatin Tipe B 

diproduksi dari kulit sapi, kambing dan kerbau atau dari tulang 

binatang-binatang ini yang sudah dihilangkan mineralnya 

(demineralised bones). 
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HLB adalah nilai Hydrophilic Lipophilic Balance 

yang dibuat untuk membedakan sifat emulsifikasi dari 

emulsifier. Sepintas kita dapat mengatakan bahwa berbagai 

proses untuk membuat sifat gelatin dari emulsi air dalam 

minyak (margarine) menjadi minyak dalam air (krim) semua 

dalam E-number yang sama. Dalam menerapkan nilai-nilai 

HLB teknologi makanan harus diingat, bahwa sistem HLB 

tidak mempertimbangkan interaksi komponen lain pada 

makanan umum misalnya caseinate, dan  sama sekali tidak 

menggambarkan sifat non-emulsifikasi, seperti interaksi pati 

dalam produk roti, pengurangan viskositas dalam produk 

coklat dan sifat pelepasan di panggangan atau gorengan. 

 
2.2.5. Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang biasa digunakan adalah gula 

pasir. Gula merupakan senyawa organik penting dalam 

makanan karena gula dapat mudah dicerna di dalam tubuh 

sebagai kalori. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai 
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pengawet makanan. Sukrosa merupakan senyawa kimia 

disakarida yang tergolong ke dalam kabohidrat, mempunyai 

rasa manis dan larut dalam air. Gula memiliki sifat mudah 

larut dalam air dan kelarutannya akan meningkat dengan 

adanya pemanasan. Tingkat kecepatan meleleh gula pada suhu 

1600 C dengan membentuk cairan yang jernih, namun pada 

pemanasan selanjutnya akan berwarna coklat atau dikenal 

dengan proses browning (Buckley, 2007). 

Dalam pembuatan makanan, gula berfungsi untuk 

memberi rasa manis dan sebagai pengawet, karena dalam 

konsentrasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dan menurunkan aktivitas air dalam bahan 

pangan. Penggunaan gula pasir sebanyak 14-16% akan 

menghasilkan es krim yang sangat baik dimana akan diperoleh 

tekstur es krim yang halus (Susrini, 2003). 

Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan tekstur 

es krim diakibatkan adanya kristalisasi laktosa yang 

menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir atau candy 
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defect (Astawan, 2005). Penggunaan gula dalam konsentrasi 

yang terlalu tinggi akan menurunkan kemampuan 

pengembangan (Marshall et al., 2003). 

 
2.2.6. Vx 

Vx seringkali digunakan dalam pembuatan makanan 

terutama dalam pembuatan kue. Tujuan penggunaannya adalah 

agar produk yang dibuat lebih mengembang. Kandungan 

kimia Vx adalah sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid 

picorofosfat, dan bahan pengisi seperti pati jagung. Bentuk Vx 

adalah serbuk putih. Bahan ini memiliki kategori aman dan 

halal jika digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 

2011).  

 
2.3. Proses Pembuatan Es Krim Instan 

2.3.1. Perhitungan Komposisi Bahan Baku 

Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan 

menetapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan 

sebagai adonan es krim atau ice cream mix (ICM), kemudian 
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dilakukan analisa komposisi masing-masing bahan. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut dilakukan perhitungan 

mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperlukan 

dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim dalam 

jumlah tertentu dengan kadar lemak dan bahan kering total 

yang dikehendaki (Susrini, 2003). 

 
2.3.2. Mixing Bahan 

Proses mixing merupakan proses mencampurkan 

semua bahan pembuatan es krim, baik bahan cair maupun 

bahan padat, yang disertai dengan pengadukan dan 

pengocokkan terhadap adonan agar merata ke seluruh bagian. 

Pengocokkan terhadap adonan tersebut dapat meningkatkan 

overrun es krim karena banyak udara yang terperangkap 

dalam adonan es krim (Marshall et al., 2003) 

Tahap awal dalam pembuatan es krim instan adalah 

mencampurkan susu skim, full krim, vx, garam, gula dan 

gelatin (dengan 4  perlakuan yaitu 0,4; 0,6; 0,8 dan 1). Selama 
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pencampuran ICM perlu dilakukan pengadukan yang cepat 

dan metara untuk memastikan semua bahan larut dan ICM 

menjadi homogen (Hegenbart, 1996). Pengocokan atau 

pengadukan bahan dimaksudkan untuk mengurangi semua 

ukuran globula lemak  menjadi  ≤ 2 µm, memperluas area 

permukaan, membentuk membran dan membuat tekstur es 

krim lebih halus serta memungkinkan udara masuk (Pearson, 

2005).  

 
2.3.3. Pembuihan dan Pembekuan (hardening) 

Pembuihan adalah salah satu proses yang sangat 

penting dalam pembuatan es krim karena dapat menentukan 

kualitas, palatabilitas dan hasil produk akhir. Pembekukan es 

krim instan harus dilakukan pada suhu yang sesuai. Proses 

pembekuan dilakukan didalam freezer pada suhu -30 0C 

sampai -40 0C, karena pada suhu tersebut air yang tersisa 

kebanyakan dapat membeku. Suhu di bawah -25 0C 

menjadikan es krim lebih stabil dan tidak memungkinkan 
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terjadi rekristalisasi sehingga membentuk kristal es yang besar 

(Pearson, 2005). 

 Laju pembekuan dapat diatur dan sangat menentukan 

sifat dan mutu produk beku yang dihasilkan. Sifat produk yang 

diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda dari produk 

yang dihasilkan dari pembekuan lambat. Pembekuan yang 

cepat mengahasilkan kristal es yang kecil tersusun secara 

merata pada jaringan, sedangkan pembekuan lambat 

menyebabkan terbentuknya kristal es yang besar yang tersusun 

pada ruang antar sel dengan ukuran pori yang besar (Rohana, 

2002). 

 
2.4. Kualitas Fisik Es Krim Instan 

2.4.1. Viskositas 

Viskositas merupakan salah satu parameter yang 

menentukan mutu susu. Partikel kasein berada pada titik 

isoelektris (ph 4,6) afinitas partikel terhadap air menurun 

hingga terjadi presipitasi yang mengakibatkan viskositas susu.  

Viskositas dapat diukur melalui absolut maupun relative. Alat 
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untuk mengukur viskositas adalah viskometer. Sedangkan unit 

pengukuran absolut adalah poise. Susu segar memiliki 

viskositas 1,5-2,0 centipoise pada suhu 20 oC (Susilorini, 

2002). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi ice cream mix 

(ICM) adalah viskositas. ICM mempunyai viskositas 50-300 

centipoise. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas ICM 

adalah komposisi ICM, jenis dan kualitas bahan penyusun 

ICM, proses pengolahan dan penanganan ICM, konsentrasi 

bahan padatan dan suhu (Marshall, 1996).   

Pengujian viskositas ICM perlu dilakukan karena nilai 

viskositas ICM merupakan nilai viskositas dari fase sebelum 

pembekuan (serum) es krim. Pada saat kristal es mencair maka 

air yang dihasilkan akan berdifusi ke dalam fase serum 

tersebut. Es krim dengan koefisien kekentalan yang tinggi 

akan mempunyai daya tahan untuk meleleh lebih tinggi (Muse, 

2004). Viskositas ICM dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi 

bahan-bahan, jenis dan tingkat hidrasi dari stabilizer, 



30 
 

karbohidrat, garam-garam koloid dan protein campuran, serta 

jenis pemanasan yang dilakukan (Marshall et al.,2003). 

 
2.4.2. Overrun 

Overrun merupakan peningkatan jumlah volume yang 

disebabkan oleh masuknya gelembung-gelembung udara 

dalam pembuihan. Gelembung udara pada es krim 

keberadaannya dapat di pertahankan karena diselubungi oleh 

lapisan globula-globula lemak dalam sistem emulsi. Padaga, 

M dan H.Purnomo (1993) menyatakan bahwa fungsi utama 

dari rongga udara pada es krim yaitu membuat es krim 

menjadi lembut, sehingga dapat berubah bentuk saat dimakan 

dan mengurangi rasa dingin yang berlebihan. 

 Es krim yang berkualitas memiliki overrun berkisar 

antara 70-80 % sedangkan untuk industri rumah tangga 

berkisar antara 35-50 %. Overrun akan mempengaruhi tekstur 

dan kepadatan yang menentukan kualitas es krim. Overrun 

juga dipengaruhi oleh viskositas, semakin tinggi viskositasnya, 
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maka overrun akan semakin turun (Padaga, 2005). Marshall 

(1996) menyatakan bahwa sulit menghasilkan overrun yang 

tinggi pada pembuatan es krim yang diolah dalam skala kecil. 

Peningkatan overrun  pada es krim mampu mengurangi 

ukuran kristal es pada es krim. 

Rumus untuk menghitung overrun es krim menurut 

Padaga dan Sawitri (2005) sebagai berikut : 

     (volume es krim – volume ICM) 
% overrun =  x 100 % 
      Volume ICM 
 

Karakteristik yang membedakan es krim adalah 

overrun, karena overrun merupakan presentase dimana ICM 

yang ada meningkat volumenya ketika dibekukan. Overrun 

yang terlalu rendah menyebabkan produk menjadi padat, es 

krim yang baik memiliki overrun antara 40-80 %. Klasifikasi 

es krim berdasarkan overrun dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Klasifikasi es krim berdasarkan overrun 

 

  Sumber: Anonim (2005) 

 

2.4.3. Kecepatan Meleleh 

Kecepatan meleleh secara umum disebabkan oleh 

bahan penstabil, bahan pengemulsi, keseimbangan garam, 

serta kondisi pemrosesan dan penyimpanan. Bahan penstabil 

yang digunakan dapat membentuk kristal-kristal es yang lebih 

kecil sehingga dapat memperlambat perlelehan es krim dan 

kristal-kristal es yang besar akan lebih cepat mencair sehingga 

mempercepat proses perlelehan es krim (Marshall et al., 2003) 

Waktu leleh menurut Niswandini (2004) adalah waktu 

yang diperlukan es krim untuk meleleh sempurna pada suhu 

ruang. Waktu leleh es krim akan semakin cepat pada es krim 

Tipe Overrun (%) 
Es krim penuh 90-100 
Es krim kemasan 70-75 
Super premium 
Sherbet 

30-50 
30-40 
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dengan kadar lemak rendah. Kualitas meleleh yang baik pada 

es krim adalah 15-20 menit pada suhu 20˚C. 

Penambahan konsentrasi gelling agents yang tinggi 

akan memperlambat pelelehan pada es krim. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Champbell (2000), penambahan konsentrasi 

stabilizer yang tinggi akan menyebabkan pelelehan yang 

lambat. Selain konsentrasi stabilizer, emulsifier, komposisi 

bahan, serta kondisi pemrosesan, kondisi penyimpanan juga 

mempengaruhi waktu leleh. 

Salah satu wujud yang penting dalam struktur es krim 

adalah melting point (kecepatan meleleh), ketika es krim 

diletakkan dalam ruangan terbuka supaya meleleh terjadi 2 

peristiwa sekaligus yaitu melelehnya es krim dan runtuhnya 

struktur penstabil buih lemak. Perlelehan es krim dipengaruhi 

oleh dua hal yaitu suhu ruang dan kecepatan transfer panas 

(Pearson, 2005). Es krim dengan nilai koefisien kekentalan 

yang tinggi akan mempunyai daya tahan untuk meleleh yang 

lebih besar (Muse, 2004). 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 

2012 sampai dengan Februari 2012, dan dilaksanakan 

di dua tempat, yaitu: 

1. Rumah Yoghurt Batu, untuk pembuatan es krim 

instan dan es krim instan siap saji serta uji overrun 

dan kecepatan meleleh  

2. Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, untuk 

uji viskositas. 

 
3.2.       Materi Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

antara lain:  

• Pembuatan formula es krim instan: susu krim bubuk, 

susu skim bubuk, garam, gula dan Vx yang dibeli di 
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toko bahan-bahan kue Primarasa Dinoyo dan gum 

arab yang dibeli di toko Panadia serta timbangan 

digital merk ACIS. 

• Pembuatan es krim instan siap saji: es krim instan, air, 

Ice Cream Maker dan freezer. 

• Uji viskositas: Es krim instan siap saji, botol film 

untuk tempat sampel dan Viskometer merk Brookfield 

DVII+Pro. 

• Uji overrun: Es krim instan siap saji, gelas ukur dan 

timbangan digital merk ACIS. 

• Uji kecepatan meleleh: Es krim instan siap saji, cawan 

petri dan stopwatch. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 
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Perlakuan yang dicobakan adalah tingkat penggunaan 

gelatin, yaitu: 

G1 = penggunaan gelatin 0,4 % bobot es krim 

G2 = penggunaan gelatin 0,6 % bobot es krim 

G3 = penggunaan gelatin 0,8 % bobot es krim 

G4 = penggunaan gelatin 1 % bobot es krim. 
 

Model Perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

      Tabel 4. Model tabulasi data penelitian 
 

 U1 U2 U3 U4 

G1 G1U1 G1U2 G1U3 G1U4 
G2 G2U1 G2U2 G2U3 G2U4 
G3 G3U1 G3U2 G3U3 G3U4 
G4 G4U1 G4U2 G4U3 G4U4 

 
 

3.3.1.  Prosedur Penelitian 

Skema  penelitian es krim instan dengan 

penambahan gelatin dan sebelum uji kualitas, es krim 

instan dibuat menjadi es krim siap saji dengan 

Gelatin 
ulangan 
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menambahkan air pada es krim instan dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

Pembuatan Es krim instan dengan tingkat penambahan   

gelatin yang berbeda 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Gambar 2. Skema penelitian formula es krim instan 

 

Pencampuran hingga merata 

Es krim instan  

Gelatin  0,4 %; 
0,6 %; 0,8 %;    
1 % x bobot 
ICM 

Formula es krim instan: Garam 0,1 % 
+ Vx 1,7 % + full krim 8,1 % + skim 
8,1 % + gula 15 % x bobot ICM 
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Pembuatan es krim instan siap saji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Skema pembuatan es krim instan siap saji 

Penambahan air 67 % dari bot ICM 

Pembekuan ICM (freezing) menggunakan Ice Cream Maker  

Es krim instan siap saji 

Analisis: 
Viskositas 
Kecepatan 
meleleh 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 
mengetahui bobot awal (x) 

 

Ice Cream Mix 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 
mengetahui bobot akhir (y) 

 Pengujian 
overrun 

Pengerasan dalam freezer (hardening) 

Formula Es krim instan 
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3.3.2. Variabel Pengamatan 

Variabel penelitian ini adalah gelatin sebagai 

variabel bebas, sedangkan variabel tidak bebasnya 

adalah: 

1. Viskositas diuji menurut Moeerfard and Teharani 

(2008) seperti tertera pada Lampiran 1 

2. Overrun diuji menurut Susrini (2003) tertera pada 

Lampiran 2 

3. Kecepatan meleleh diuji menurut Marshall et al., 

(2003) tertera pada Lampiran 3. 

 
3.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, 

overrun dan kecepatan meleleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ). 
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3.5. Batasan Istilah 

Es krim instan : produk olahan susu yang 

berbentuk bubuk dan 

terbuat dari campuran susu 

skim 8,1 %, full krim 8,1 

%, bahan pemanis 15 %, 

vx 1,8 %, garam dan 

gelatin sesuai perlakuan. 

Es krim instan siap saji  :  es krim instan yang sudah 

ditambahkan air sebanyak 

67 % dan mengalami 

proses pembuatan es krim 

untuk selanjutnya 

dilakukan uji kualitas fisik. 

Viskositas :  parameter untuk mengukur 

kekentalan es krim yang 

diukur dengan alat   

viscometer yang 
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mempunyai unit 

pengukuran absolute poise. 

Overrun  : peningkatan jumlah volume 

es krim yang disebabkan 

oleh masuknya gelembung-

gelembung udara dalam 

pembuihan selama proses 

pengocokan dan 

penbekuan dalam bobot 

500 gram. 

Kecepatan meleleh : waktu yang diperlukan es 

krim untuk menjadi cair 

pada suhu   ruang dengan 

satuan menit/50 gr. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.   Pengaruh Penambahan Gelatin Terhadap Viskositas  

Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam viskositas es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan gelatin tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap viskositas es krim. Rata-rata viskositas es krim instan 

pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

           Tabel 5. Rata-rata viskositas es krim instan 

  

  

 

 

  
Tidak adanya perbedaan pengaruh yang nyata pada 

perlakuan tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh 

Perlakuan Rata-rata (cPs) 

G 1 27,00 

G 2 25,50 

G 3 32,00 

G 4 31,50 
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penambahan gelatin dengan tingkat konsentrasi berbeda 

mempunyai efektivitas yang sama besar dalam pembentukan 

viskositas es krim instan. Menurut Astawan (2005) gelatin 

digunakan sebagai bahan penstabil untuk memperbaiki 

kekentalan atau viskositas dan tekstur pada bahan makanan. 

Dalam penelitian ini yang dihasilkan tidak berbeda nyata, 

sehingga konsentrasi gelatin yang digunakan tersebut mampu 

menghasilkan viskositas yang sama baiknya. 

Gupta et al., (2009) menyatakan bahwa gelatin adalah 

salah satu polisakarida yang memiliki kemampuan tinggi 

dalam menyerap air, kemudian membentuk gel dengan 

pertukaran melalui ikatan ion karena adanya cishydroxyl dan 

merupakan koloid air yang mampu membentuk viskositas 

tinggi ketika telarut pelarut polar. Karena kegunaan dan 

mudah penggunaannya gelatin lebih efektif digunakan sebagai 

thickener alami.  

Penggunaan bahan penstabil (gelatin) dalam es krim 

adalah untuk menghasilkan es krim yang lembut, mengurangi 
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kristal es dan pertumbuhan kristal laktosa selama pembekuan, 

meningkatkan keseragaman produk dan ketahanan terhadap 

perlelehan (Jeremiah, 1996). Penggunaan bahan pada 

penelitian ini adalah sama setiap perlakuan yang terdiri dari 

susu skim, full krim, garam, gula dan vx. Hanya saja yang 

membedakan adalah penambahan gelatin setiap perlakuan. 

Penambahan gelatin G1 0,4 %, G2 0,6 %, G3 0,8 % dan G4 1 % 

bobot es krim.  

Penambahan gelatin dengan tingkat perbedaan 

konsentrasi 0,2 % tiap perlakuan menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata. Dari penambahan gelatin tersebut 

didapatkan nilai viskositas yang tinggi pada perlakuan G3, ini 

dikarenakan gelatin merupakan koloid air dan mampu 

membentuk viskositas yang tinggi ketika telarut dalam pelarut 

polar. Untuk hasil perlakuan yang lain nilainya tidak terpaut 

jauh sehingga berapapun konsentrasi gelatin yang diberikan 

(kurang dari atau 1 %) akan menghasilkan viskositas yang 

sama baiknya. 
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Pada Tabel 5. menunjukkan bahwa perbedaan 

konsentrasi penambahan gelatin tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap viskositas es krim 

instan karena analisis ragam menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, tetapi data yang diperoleh perlakuan 

penambahan gelatin yang tepat (penambahan gelatin 0,8 %), 

didapatkan viskositas yang tinggi yaitu 27 pada G1, 25,5 pada 

G2, 32 pada G3 dan 31,5 pada G4. Penambahan gelatin dengan 

konsentrasi 0,8 % dapat cepat menyerap air dingin, sehingga 

akan mengoptimalkan pembentukan ikatan fase gelatin dengan 

protein susu maupun globula lemak. Es krim dengan nilai 

koefisien kekentalan yang tinggi akan mempunyai daya tahan 

untuk meleleh yang lebih besar (Muse, 2004).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas adalah 

suhu, konsentrasi larutan, berat molekul larutan, tekanan dan 

bahan yang digunakan. Viskositas gelatin dari hasil penelitian 

yang ditunjukkan pada Tabel 5. jika dibandingkan  dengan  

hasil penelitian Yuniarifin (2006) dengan viskositas es krim 
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yang dibuat dari gelatin yang berkisar antara 17,23-21,20 cPs 

Tabel 5. menunjukkan perbedaan yang besar, yaitu nilai 

viskositas pada Tabel 5. lebih tinggi. Viskositas yang 

diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan standar komersial 

Amerika yaitu berkisar antara 15-75 cPs (GMIA,2001). 

 
4.2.   Pengaruh Penambahan Gelatin Terhadap Overrun Es Krim 

Instan 

Data dan  analisis ragam overrun es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan gelatin tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap overrun es krim. Rata-rata overrun es krim instan 

pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. 

          Tabel 6. Rata-rata overrun es krim instan 

  

 

  

Perlakuan Rata-rata (%) 

G 1 50,70 

G 2 70,00 

G 3 42,59 

G 4 43,50 
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Tidak adanya perbedaan pengaruh yang nyata pada 

overrun es krim instan dikarenakan penambahan gelatin 

sebagai bahan penstabil tidak meningkatkan atau menurunkan 

overrun tetapi hanya mempertahankan overrun yang sudah 

ada. Overrun pada es krim mampu mengurangi pembentukan 

ukuran kristal es yang besar. Dalam penelitian ini yang 

dihasilkan tidak berbeda nyata, sehingga konsentrasi gelatin 

yang digunakan tersebut mampu menghasilkan overrun yang 

sama baiknya. 

Overrun akan mempengaruhi tekstur dan kepadatan 

yang menentukan kualitas es krim. Sesuai dengan pendapat 

Padaga (2005) overrun juga dipengaruhi oleh viskositas, 

semakin tinggi viskositasnya, maka overrun akan semakin 

turun, hal ini terlihat pada hasil penelitian yaitu perlakuan G3 

dengan nilai viskositas yang tinggi (32,00 CPs) maka overrun 

nya rendah (42,59 %) 

Es krim dengan overrun rendah akan lebih lambat 

untuk meleleh. Untuk hasil penelitian, perbandingan ini tidak 
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sesuai karena pada perlakuan G3 es krim mempunyai 

kecepatan meleleh 33 menit 32 detik. Kecepatan meleleh ini 

masih lebih lambat dibandingkan perlakuan G1 selama 30 

menit 62 detik. Hal ini bisa terjadi karena faktor lingkungan. 

Hasil overrun es krim instan pada Tabel 7. berkisar 

antara 42,59–70 % sehingga overrun yang dihasilkan 

memenuhi kualitas skala rumah tangga atau skala kecil. 

Marshall and Arbuckle (1996) menyatakan bahwa sulit untuk 

menghasilkan overrun yang tinggi pada es krim yang diolah 

dalam skala kecil. Dari hasil penelitian dengan pengolahan es 

krim skala kecil didapatkan overrun paling tinggi 70 % pada 

perlakuan penambahan gelatin 0,6 % bobot es krim.  

 
4.3.   Pengaruh Penambahan Gelatin Terhadap Kecepatan 

Meleleh Es Krim Instan 

Data dan  analisis ragam kecepatan meleleh es krim 

instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan gelatin tidak 
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memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kecepatan meleleh es krim instan. Rata-rata kecepatan meleleh 

es krim instan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

     Tabel 7. Rata-rata kecepatan meleleh es krim instan 

 
Tidak terdapatnya perbedaan pengaruh yang nyata 

pada kecepatan meleleh es krim instan menunjukkan bahwa 

penambahan gelatin mempunyai kekuatan yang sama besar 

dalam mempertahankan kecepatan meleleh es krim instan. Es  

krim diharapkan  tidak cepat meleleh pada suhu ruang namun 

cepat meleleh pada suhu tubuh yang diasumsikan dengan suhu 

pada rongga mulut manusia. Semakin lama waktu yang 

diperlukan es krim meleleh pada suhu ruang berarti produk 

Perlakuan Rata-rata (menit/50 gr) 

G 1 30,62 

G 2 35,75 

G 3 33,32 

G 4 35,14 
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semakin  stabil. Rataan waktu meleleh es krim pada suhu 26 

ºC dan 37 ºC dapat dilihat pada Tabel 7.  

Pada Tabel 7. menunjukkan bahwa perbedaan 

konsentrasi penambahan gelatin tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh es 

krim instan, sehingga konsentrasi gelatin yang digunakan 

tersebut mampu menghasilkan viskositas yang sama baiknya. 

Penambahan gelatin dengan konsentrasi 0,6 % dapat 

cepat menyerap air dingin, sehingga akan mengoptimalkan 

pembentukan ikatan fase gelatin dengan protein susu maupun 

globula lemak. Es krim dengan nilai koefisien kekentalan yang 

tinggi akan mempunyai daya tahan untuk meleleh yang lebih 

besar (Muse, 2004).  

Salah satu manifestasi yang paling penting dalam 

struktur es krim adalah kecepatan meleleh (Anonymous, 

2004). Pada saat es krim diletakkan pada suhu ruang akan 

mengakibatkan dua hal, yaitu melelehnya es dan stabilitas 

struktur buih lemak. Kecepatan meleleh es krim dipengaruhi 
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oleh suhu ruang (akan lebih cepat meleleh pada suhu ruang 

yang panas) dan rata-rata transfer panas (lebih cepat meleleh 

pada suhu ruangan yang panas dan berangin). 

Kecepatan meleleh es krim pada suhu ruang 

diharapkan lama, sehingga ketika es krim disajikan tidak 

mudah meleleh. Hal ini sesuai pendapat Susilorini dan Sawitri 

(2006) es krim yang baik memiliki rata-rata waktu meleleh 

sekitar 15-20 menit. Es krim yang berkualitas baik 

menunjukkan cukup tahan terhadap pelelehan pada saat 

dihidangkan dalam suhu ruang. Es krim instan pada hasil 

penelitian dengan kecepatan meleleh 30-35 (50gr/menit) lebih 

lama meleleh dibandingkan dengan literatur yang disebut oleh 

Susilorini dan Sawitri (2006). Kecepatan meleleh ini 

dipengaruhi oleh jumlah udara yang terperangkap dalam es 

krim, kristal es yang dimiliki, serta kandungan lemak di 

dalamnya (Muse and Hartel, 2003).  

Es krim dengan nilai koefisien kekentalan yang tinggi 

akan mempunyai daya tahan untuk meleleh yang lebih besar 
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(Muse, 2004). Kristal es krim relatif tidak stabil dan selama 

proses penyimpanan beku, akan berubah dalam jumlah, 

ukuran, dan bentuknya, hal ini dinamakan rekristalisasi. 

Rekristalisasi adalah reaksi yang paling berpengaruh dalam 

menentukan baik/buruknya kualitas produk pangan yang 

dibekukan. Terkadang rekristalisasi juga terjadi secara natural 

pada suhu konstan, namun sejauh ini yang paling umum 

dipengaruhi oleh fluktuasi suhu (Anonymous, 2004).  

Pada saat suhu penyimpanan beku meningkat, 

beberapa kristal es yang lebih kecil akan meleleh sehingga 

jumlah air yang belum beku bertambah. Pada saat suhu 

menurun, air akan membeku kembali melewati proses nukleasi 

(penentuan inti sel), sehingga membentuk kristal es yang besar 

dan kasar, baik pada permukaan es krim maupun bagian 

dalamnya (Anonymous, 2004). 
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4.4. Perlakuan Terbaik  

 Perlakuan terbaik penelitian ini diperoleh dengan 

membandingkan masing-masing perlakuan menggunakan 

indeks efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dari perbedaan perlakuan yang diberikan dengan variabel yang 

digunakan. Nilai hasil perlakuan terbaik tertera pada Tabel 8, 

sedangkan untuk hasil perhitungan perlakuan terbaik 

selengkapnya tertera pada Lampiran 9. 

 
             Tabel 8. Nilai perlakuan terbaik 
  

Perlakuan Nh 
G1 0,15 
G2 0,70 
G3 0,53 
G4 0,67 

 
  
 Melalui hasil perhitungan didapatkan bahwa G2 

merupakan perlakuan terbaik. Pada perlakuan G2 dalam 

penelitian ini mampu menghasilkan viskositas sebesar 25,50 

cPs, overrun 70 % dan kecepatan meleleh 35,75 menit/50 gr, 
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hal ini berarti bahwa dengan penambahan gelatin 0,6 % akan 

didapatkan es krim instan dengan kualitas yang baik.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.      Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan gelatin tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap viskositas, overrun dan kecepatan 

meleleh es krim instan 

2. Tingkat penambahan gelatin 0,6 % merupakan 

perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim 

instan dengan nilai viskositas 25,50 cPs., 

overrun 70 % dan kecepatan meleleh 35,75 

menit/50 gr. 

 
5.2.     Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan pada 

pembuatan es krim dapat ditambahkan gelatin 0,6 % 

bobot es krim agar dihasilkan es krim yang berkualitas 
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tinggi ditinjau dari kualitas fisik. Selain itu perlu 

adanya uji kualitas kimiawi dan organoleptik pada es 

krim dengan penambahan gelatin. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Viskositas Es Krim 

 Prosedur pengujian viskositas menggunakan 

Brookfield Viscometer model DV-II menurut Moeefard and 

Teharani (2008), adalah sebagai berikut: 

1. Spindel dipasang pada lengan spindle (no. Spindel 3) 

2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji 

3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor dimatikan 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 

setiap sampel di ukur 5 x kemudian diambil rata-rata 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Overrun Es Krim 

Prosedur pengujian Overrun es krim menurut Susrini 

(2003) adalah sebagai berikut: 

1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang 

2. ICM yang dimasukkan dalam wadah sampai penuh 

dan rata, kemudian ditimbang (x) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan 

4. Ratakan permukaan es krim, kemudian ditimbang (y) 

5. Dihitung overrun es krim instan dengan rumus 

     (volume es krim – volume ICM) 
% overrun =              x 100 %

                                Volume ICM 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Kecepatan Meleleh Es Krim 

 Prosedur pengujian kecepatan meleleh menurut 

Marshall (2003) adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan 

2. Mengambil sejumlah es krim dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat 

seragam (± 50 gram) dan dimasukkan ke dalam wadah 

kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 24 jam 

3. Mengambil sampel dari freezer  untuk diletakkan pada 

suhu kamar dan dibiarkan sampai semua sampel 

meleleh 

4. Waktu yang dibutuhkan sampai semua sampel 

meleleh dicatat dan selanjutnya dianalisis secara 

statistic 
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Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 

Terbaik (Susrini, 2003)   

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada es krim instan dengan 

perlakuan penggunaan gum arab, menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut ini.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap 

hasil. 

 
Produk   : Es krim instan 
Nama Responden : ………………… 
Tanggal  : ………………… 
 
Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing 
variabel di bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan 
variable tersebut, mulai dari yang kurang penting sampai 
yang makin penting dengan nilai 1-3.  Atas partisipasinya 
terima kasih. 
 
Variabel Nilai 
Viskositas  
Overrun  
Kecepatan meleleh  
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3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 

kontribusi antara 0 sampai 1. 

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot 

variable yang dibagi bobot total.  

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 
      Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 
 
       Untuk variable dengan nilai rata-rata semakin besar 

semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai nilai terbaik 

dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 

terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 

sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 

nilai efektifitas. 

7. Nilai hasil dari semua variable dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 5. Perhitungan Komposisi Es Krim Instan 

Modifikasi Dari Komposisi Es Krim  Instan Pondan (2012) 

 
• Es krim instan siap saji 

� Powder = 33 % 

� Air  = 67 % 

 
• Powder 

� Susu skim bubuk = 8,1 % (62,50 gr) 

� Susu full krim bubuk = 8,1 % (62,50 gr) 

� Garam   = 0,1 % (2 gr) 

� Vx   = 1,7 % (12,69 gr) 

Total   = 18 % (138,89 gr) 

 
• Perhitungan 

� 138,89 

= 7,716 

   18 

� Gula  = 7,716 x 15 = 105,83 gr 

� Air  = 7,716 x 67 = 516,97 gr 

� Powder = 7,716 x 18 = 138,89 gr 

Total  = 771.6 gr 

 
• Penambahan Gelatin 

� G 1 = 0,4 % x 772  
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      = 2,82 gr 

� G 2 = 0,6 % x 772 

      = 4,23 gr 

� G 3 = 0,8 % x 772 

      = 5,64 gr 

� G 4 = 1 % x 772 

      = 7,05 gr 

 

• Komposisi ICM es krim instan siap saji berdasarkan 

presentase gelatin untuk setiap perlakuan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan 
Komposisi 

G 1 G 2 G 3 G 4 
Susu skim 
bubuk 

62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 

Susu full krim  62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 

Garam      2 gr      2  gr      2  gr      2 gr 

Vx   12,69 gr    12,69  gr     12,69 gr    12,69 gr 

Gula 105,83gr   105,83 gr   105,83 gr  105,83 gr 

Air   474 gr   474 gr   474 gr  474gr 

Gelatin 2,82 gr 4,23 gr  5,64 gr 7,05gr 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Viskositas Es Krim Instan 
 

• Data viskositas es krim instan 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

U 1 U 2 U3 U4 

G 1 14 44 18 32 108 27 

G 2 12 16 56 18 102 25,5 

G 3 32 16 44 36 128 32 

G 4 18 32 24 52 126 31,5 

Total 76 108 142 442 464  116 
 

• Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 
                   P x u 

       = 464²/16  
= 13456 
 

Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (14² + 12² + … + 52²) − FK 

   = 16480 - 13456 
   = 3024 

JKp = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 
=  (108² + 102² + 128² + 126²)  − FK 
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                                          4 
   = 13582 – 13456 
   = 126 

JKgalat =  JK total – JKp   
= 3024 – 126   
= 2898 
 

• Tabel sidik ragam viskositas 

Keterangan :   F hit < F tabel 5 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh nyata 

 
•  Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 
Sd  = √KT galat/ n perlakuan 

        = 3,24 

 
F 5%  = 3,77 

F 1%  = 5,04 

 

      BNJ 0.05  = sd x F 5% 

                   = 3,24 x 3,77 

                   = 12,21 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 3 126 42 0,17 3,49 5,95 

Galat 12 2898 241,5       
Total 15 3024         
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      BNJ 0.01  = sd x F 1% 

                   = 3,24 x 5,04 

                   = 16,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
G2 25,5 a 
G1 27 a 4 
G4 31,5 a 8,5 4,5 
G3 32 a 9 5 0,5 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Overrun Es Krim Instan 
 

• Data overrun es krim instan 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

U 1 U 2 U3 U4 

G 1 67,35 54 27,45 54 202,8 50,7 

G 2 100 68 52 60 280 70 

G 3 83,67 28 34,7 24 170,37 42,59 

G 4 38 24 36 76 174 43,5 

Total 289,02 174 150,15 214 827,17  206,79 
 

• Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 
                    P x u 

        = 827,17²/16  
= 42763,14 
 

Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (67,35² + 100² + … + 76²) − FK 

   = 50706,28 – 42763,14 
   = 7943,15 
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JKp = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 
=  (202,8² + 280² + 170,37² + 174²)  − FK                                                        

4 
   = 44707,44 – 42763,14 
   = 1944,31 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 7943,15 – 1944,31 
= 5998,84 
 

• Tabel sidik ragam overrun 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1944,31 648,10 1,29 3,49 5,95 

Galat 12 5998,84 499,90       

Total 15 7943,15         

Keterangan :   F hit < F tabel 5 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh nyata 

 
• Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 
Sd  = √KT galat/ n perlakuan 

        = 11,18 

F 5%  = 3,77 

F 1%  = 5,04 

      BNJ 0.05  = sd x F 5% 

                   = 11,18 x 3,77 

                   = 42,15 
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      BNJ 0.01  = sd x F 1% 

                   = 11,18 x 5,04 

                   = 56,35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
G3 42,5925 a 
G4 43,5 a 0,9075 
G1 50,7 a 8,1075 7,2 
G2 70 a 27,4075 26,5 19,3 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Kecepatan Meleleh Es Krim Instan 

 
• Data kecepatan meleleh es krim instan 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-rata 

U 1 U 2 U3 U4 

G 1 22,25 38,58 27,23 34,44 122,5 30,62 

G 2 31,46 39,27 32,03 40,24 143 35,75 

G 3 40,14 31,22 35,36 26,58 133,3 33,32 

G 4 40,01 36,04 33,25 31,28 140,58 35,14 

Total 136,86 145,11 127,87 132,54 539,38  134,84 
 

• Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 
                    P x u 

        = 539,38²/16  
= 18183,17 
 

Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (22,25² + 31,46² + … + 31,28²) − FK 

   = 18614,53 – 18183,17 
   = 431,35 

JKp = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 
=  (122,5² + 143² + 133,3² + 140,58²)  − FK 

                                          4 
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   = 18246,72 – 18183,17 
   = 63,55 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 431,35 – 63,55   
= 367,81 
 

• Tabel sidik ragam kecepatan meleleh 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 3 63,55 21,18 0,69 3,49 5,95 

Galat 12 367,81 30,65       
Total 15 431,35         

Keterangan :   F hit < F tabel 5 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh nyata 

 

• Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 

Sd  = √KT galat/ n perlakuan 

        = 2,77 

F 5%  = 3,77 

F 1%  = 5,04 

 
      BNJ 0.05  = sd x F 5% 

                   = 2,77 x 3,77 

                   = 10,44 

      BNJ 0.01  = sd x F 1% 

                   = 2,77 x 5,04 

                   = 13,96 
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Perlakuan Rata-rata Notasi    
G1 30,625 a    
G2 33,325 a 2,7   
G3 35,145 a 4,52 1,82  
G4 35,75 a 5,125 2,425 0,605 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Perlakuan Terbaik 

   Data Nilai Terbaik dan Terjelek Dari Masing-masing 

Variabel dan Perlakuan 

Perlakuan 
 

Viskositas (cPs) 
Overrun 

(%) 
Kecepatan meleleh 

(Menit/50 gr) 
G1 27,00 50,70 30,62* 
G2 25,50* 70,00** 35,75** 
G3 32,00** 42,59* 33,32 
G4 31,50 43,50 35,14 

 
         Keterangan�  *     = nilai rata-rata terjelek 
                                 **   = nilai rata-rata terbaik 
 

Data Penilaian Variabel Terpenting Oleh Responden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responden Viskositas Overrun 
Kecepatan 

meleleh 
1 3 1 2 
2 3 1 2 
3 1 2 3 
4 1 2 3 
5 1 2 3 

Jumlah 9 8 13 
Rata-rata 3.6 3.2 5.2 
Rangking II  III  I 
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 Data Perhitungan Perlakuan Terbaik 

  
G1 

G2 G3 G4 

Variabel B.variabel B.normal 
Ne 

Nh 
Ne 

Nh 
Ne 

Nh 
Ne 

Nh 

Viskositas 0,69 0,30 0,23 0,07 
0,00 

0,00 1,00 0,30 0,92 0,28 

Overrun 0,62 0,27 0,30 0,08 
1,00 

0,27 0,00 0,00 0,03 0,01 

Kecepatan 
meleleh 1,00 0,43 0,00 0,00 1,00 0,43 0,53 0,23 0,88 0,38 

Total 2,31   0,15 0,70 0,53 0,67 


