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ABSTRACT  

 

The purpose of this research to determine the best 

concentration of flesh palm on ice cream in terms of 

water holding capacity, viscosity, moisture, melting 

point. The method of this research was experiment with 

Completely Randomized Design (CRD) by using five 

treatments and four replication. The treatment were P0: 

without flesh palm, P1: 4% of flesh palm, P2: 6% of flesh 

palm, P3: 8% of flesh palm, P4: 10% of flesh palm. The 

data was analyzed by using Analysis of Variance 

(ANOVA) and would be continued by Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). The results showed that were 

addition of flesh palm was high significant different 
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effect (P <0.01) on moisture, viscosity, melting point, 

and significant different effect (P <0.05) on water 

holding capacity. The addition of flesh palm 10% were 

increase the water holding capacity 3.49%, the viscosity 

1897.25 cP, the melting point 35.13 (50 g/minutes) and 

decrease the moisture 48.67%. The conclusion of this 

research was the addition of 4% (P1) of flesh palm in 

palm ice cream showed the best treatment in terms of 

viscosity and moisture.  

 

Keywords: flesh palm, water holding capacity, viscosity, 

moisture, melting point 
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RINGKASAN 

Es krim merupakan produk yang mengandung 

karbohidrat dan lemak, dimana ke dua zat gizi ini 

merupakan faktor pembatas terutama bagi penggemar es 

krim yang sedang diet. Konsumsi es krim meningkat dari 

waktu ke waktu dengan ditandai oleh semakin 

meningkatnya varian dan jumlah es krim di pasaran. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak inovasi 

yang dilakukan pada es krim terutama terhadap 

kualitasnya. Meningkatkan nilai kualitas es krim adalah 

melalui penambahan bahan tambahan makanan untuk 

memperbaiki tekstur. Salah satu bahan tambahan 

makanan yang dapat digunakan pada es krim adalah 

dengan memanfaatkan buah-buahan, salah satunya 

dengan daging buah siwalan (Borassus flabellifer). Es 
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krim dengan penambahan daging buah siwalan 

digunakan karena mengandung serat yang berasal dari 

karbohidrat berfungsi untuk memperbaiki tekstur. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Keju, 

Laboratorium Fisiko-Kimia bagian Teknologi hasil 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 

mulai bulan April sampai Mei 2015. 

Tujuan dari penelitian ini adalahmengetahui pengaruh 

penggunaan daging buah siwalan terhadap kualitas 

ditinjau dari daya ikat air, viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh, serta untuk mengetahui perlakuan 

terbaik yang berpengaruh terhadap kualitas es krim.  

Materi penelitian yang digunakan susu sapi, susu 

bubuk creamer nabati, susu bubuk skim, gula, garam, 

bahan pengemulsi merk qortina serta  daging buah 

siwalan (Borassus flabellifer). Metode penelitian adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan 

mulai dari P0 yang tanpa penambahan daging buah 

siwalan, P1 dengan penambahan daging buah siwalan 

4%, P2 dengan penambahan daging buah siwalan 6% dan 

P3 dengan penambahan daging buah siwalan 8%, P4 

dengan penambahan daging buah siwalan 10%. Variabel 

yang diamati terdiri dari daya ikat air (%), viskositas 

(cP), kadar air (%) dan kecepatan meleleh (50 g/menit). 

Data dari daya ikat air, viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh menggunakan program Microsoft 

Excel dan dianalisis menggunakan analisis variansi 

(ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 
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BergandaDuncan  (UJBD) apabila terdapat perbedaan 

diatara variabel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan daging buah siwalan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar air, viskositas 

dan kecepatan meleleh, serta memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0.05) terhadap daya ikat air. Rata-rata 

pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing 

adalah 2,49%; 2,79%; 2,31%; 3,20%; 3,49% untuk daya 

ikat air. 963,5; 1054; 1373; 1556; 1897cP untuk 

viskositas. 58,785%; 58,505%; 54,14%; 53,1%; 

48,675%; untuk kadar air. 21,5725; 26,0175; 30,6625; 

33,015; 35,1325(50 g/ menit) untuk kecepatan meleleh. 

Hasil analisis menunjukkan adanya penambahan 

konsentrasi daging buah siwalan yang berbeda pada es 

krim memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas, kadar air dan kecepatan meleleh, 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap daya ikat 

air.Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

pengaruh penggunaan daging buah siwalan sebanyak 

10% menaikan daya ikat air sebesar 3,49±0,074, 

viskositas 1897,25± 0,500 cP, kecepatan meleleh 

35,1325±0,702 (50g/menit) dan menurunkan nilai kadar 

air sebesar 48,675±0,659.Perlakuan terbaik yang 

berpengaruh terhadap kualitas es krim yaitu viskositas 

dan kecepatan meleleh terdapat pada perlakuan 1 dengan  

penambahan daging buah siwalan dengan konsentrasi 

4%. Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan daging buah siwalan terhadap kualitas es 

krim daya ikat air, viskositas, kadar air, kecepatan 

meleleh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami 

peningkatan yang pesat setiap tahun. Berdasarkan hasil 

(BPS, 2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

Indonesia beberapa tahun mendatang akan mengalami 

peningkatan, pada tahun 2000 jumlah penduduk 205,1 

juta orang dan pada tahun 2020 menjadi 273,2 juta. 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka 

konsumsi akan protein hewani juga mengalami 

peningkatan. Protein hewani dapat bersumber dari susu, 

daging ayam, daging sapi, daging kambing dan telur. 

Data BPS (2013) bulan September menunjukkan rata-

rata konsumsi protein hewani asal daging sebesar 2,83 

g/kapita/tahun, sedangkan rata-rata konsumsi protein 

hewani yang bersumber dari telur dan susu sekitar 3,07 

g/kapita/tahun. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

nilai gizi menyebabkan konsumsi susu  mengalami 

peningkatan. 

 Es krim merupakan salah satu jenis makanan 

berbentuk beku yang dibuat dengan cara membekukan 

campuran produk susu, gula, penstabil, pengemulsi dan 

bahan-bahan lainnya yang telah dipasteurisasi dan 

dihomogenisasi untuk memperoleh hasil yang seragam. 

Bahan baku es krim pada umumnya adalah susu, karena 

susu mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat 
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utama susu  (Darma, 2013). Hartatie (2011) menyatakan 

jika ditinjau dari kandungan gizi, es krim merupakan 

produk yang kaya kalsium dan protein karena bahan 

utamanya adalah susu. Kalsium dan protein adalah zat 

gizi yang dibutuhkan semua umur oleh karena itu es 

krim dapat dinikmati semua umur, namun demikian 

dalam es krim juga terkandung zat gizi lain yaitu 

karbohidrat dan lemak, dimana ke dua zat gizi ini 

merupakan faktor pembatas terutama bagi penggemar es 

krim yang sedang diet. 

 Es krim merupakan salah satu produk olahan susu  

yang banyak disukai oleh segala jenis usia mulai dari 

anak-anak sampai dewasa. Konsumsi es krim meningkat 

dari waktu ke waktu dengan ditandai oleh semakin 

meningkatnya varian dan jumlah es krim di pasaran. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak inovasi 

yang dilakukan pada es krim terutama inovasi terhadap 

kualitasnya. Meningkatkan nilai kualitas es krim adalah 

melalui penambahan bahan tambahan makanan untuk 

memperbaiki tekstur. Salah satu bahan tambahan 

makanan yang dapat digunakan pada es krim adalah 

dengan memanfaatkan buah-buahan, salah satunya 

dengan daging buah siwalan (Borassus flabellifer). 

 Daging buah siwalan (Borassus flabellifer) 

mengandung serat kasar yang cukup tinggi yaitu 25 g 

dari 100 g bahan serat makanan tersebut akan berguna 

untuk menyuplai asupan kalori (anonimus, 2013). 

Karbohidrat yang tinggi dari buah siwalan dan 
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rendahnya lemak, protein serta serat menjadikan buah ini 

baik bagi kesehatan. Kandungan buah siwalan dari satu 

potong daging buah sendiri berupa kadar air sebesar 

87,78 %, kadar gula 10,96 %, kadar protein 0,28 %, 

kadar lemak sebesar 0,02 % dan kadar abu sebesar 0,10 

p%. Buah siwalan adalah buah yang berkarbohidrat baik 

bagi tubuh mengingat kadar lemak, kadar protein dan 

seratnya yang sedikit. Kandungan gizi buah siwalan, 

tidak heran jika buah siwalan memiliki banyak manfaat 

bagi kesehatan (anonimus, 2006). Umur panen buah 

siwalan yang digunakan adalah siwalan yang berumur 3 

bulan. 

 Penambahan bahan tambahan daging buah siwalan 

pada konsentrasi tertentu akan menghasilkan es krim 

yang dapat meningkatkan kekentalan dan memperbaiki 

tekstur, mempunyai viskositas tertentu dan disukai 

konsumen, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi penambahan siwalan yang tepat 

terhadap kualitas es krim ditinjau dari daya ikat air, 

viskositas, kadar air dan kecepatan meleleh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan daging buah 

siwalan terhadap kualitas es krim dengan 

konsentrasi yang berbeda berdasarkan  dari daya 

ikat air, viskositas, kadar air dan kecepatan 

meleleh? 
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2. Berapa perlakuan terbaik yang berpengaruh 

terhadap kualitas es krim? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan daging buah 

siwalan terhadap es krim dengan konsentrasi 

yang berbeda berdasarkan dari daya ikat air, 

viskositas, kadar air dan kecepatan meleleh. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik yang berpengaruh 

terhadap kualitas es krim. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan 

semua pihak mengenai penambahan daging buah 

siwalan  sebagai bahan tambahan pada es krim. 

2) Sebagai bahan informasi bagi industri es krim 

untuk mengoptimalkan penggunaan bahan 

tambahan daging buah siwalan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Es krim adalah salah satu produk olahan susu, 

yang merupakan sumber kalsium. Konsumsi es krim 

dibatasi oleh kadar lemak dan gulanya yang cukup 

tinggi. Kadar lemak dan gula yang tinggi akan 

menyebabkan obesitas yang memicu timbulnya berbagai 

macam penyakit yang berhubungan dengan obesitas, 
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untuk tetap mendapatkan sumber kalsium dari es krim, 

es krim rendah lemak dapat menjadi sebuah pilihan 

(Anggraeni, 2002). Es krim adalah makanan yang paling 

menggugah selera karena kandungan lemak dan gula 

pada es krim menghasilkan tekstur krimi dan rasa manis 

yang sangat disukai. Lemak dan gula adalah komponen 

yang paling tidak diinginkan oleh konsumen yang ingin 

mengatur berat badan atau menghindari masalah 

obesitas, diabetes. Pengurangan kandungan lemak dan 

gula mengakibatkan hilangnya tekstur (Darma, 2013). 

 Daging buah siwalan mengandung karbohidrat, dan 

didalam karbohidrat tersebut mengandung sukrosa serta 

glukosa. Sukrosa yang terkandung didalamnya dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan 

es krim.  Kandungan sukrosa, glukosa dan air dalam 

buah akan mejadikan penikmatnya tahan akan rasa lapar 

(anonimus, 2012). Daging buah siwalan juga 

mengandung serat kasar yang cukup tinggi yaitu 25 g 

dari 100 g bahan serat makanan tersebut akan berguna 

untuk menyuplai asupan kalori (anonimus, 2013). Buah 

siwalan adalah buah yang berkarbohidrat baik bagi tubuh 

mengingat kadar lemak, kadar protein dan seratnya yang 

sedikit. Kandungan gizi buah siwalan, tidak heran jika 

daging buah siwalan memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan (anonimus, 2013).  

 Polisakarida penguat tekstur ini tidak dapat dicerna 

tubuh, tetapi merupakan serat serat (dietary fiber) yang 
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dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan (Susila, 

2013) 

Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh konsentrasi 

protein, pH, kekuatan ionik, temperatur, keberadaan 

komponen lain pada bahan pangan seperti hidrofilik 

polisakarida, lemak dan garam, perlakuan panas, serta 

kondisi penyimpanan (Purwanto, 2006).  

 Penggunaan bahan penstabil yang kurang akan 

berdampak pada kemampuan mengikat air menjadi 

rendah dan viskositas yang dihasilkan menurun. 

peningkatan viskositas dapat disebabkan oleh partikel- 

partikel tersuspensi dalam adonan es krim seperti serat, 

air dan komponen protein yang berkaitan dengan bahan 

penstabil seperti agar-agar. Serat dapat mengikat air 

dalam adonan es krim sehingga kadar air menurun dan 

adonan es krim menjadi lebih kental. Sifat mengental 

pada ICM dapat dipengaruhi oleh bahan penyusunnya 

yaitu lemak. Proses homogenisasi juga dapat 

meningkatkan kekentalan ICM (Oksilia, 2012). 

Handayani dkk (2007) yang menjelaskan, total 

padatan akan menyebabkan kandungan air dalam adonan 

menjadi lebih sedikit. Achmad (2012)  bahan padatan 

bisa terdiri dari karbohidrat. Total padatan yang tinggi 

menyebabkan kandungan air dalam adonan menjadi 

lebih sedikit sehingga kristal es juga menjadi lebih 

sedikit. Total padatan dalam es krim mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pembentukan tekstur es krim 

dan memperlambat pelelehan pada es krim. Lama 
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pelelehan es krim berkaitan dengan body dan tekstur 

serta intensitas kemanisan. 

Es krim yang baik mempunyai kecepatan meleleh 

antara 10–15 menit pada suhu kamar. Karakteristik 

kecepatan meleleh dari es krim secara umum 

dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan penstabil 

(Chambell and Marshall, 2000). Susilorini dan Sawitri 

(2006) menyatakan bahwa kecepatan leleh es krim yang 

baik adalah antara  15–20 menit. Nilai yang dihasilkan 

pada viskositas akan berhubungan dengan nilai overrun, 

dilanjutkan pada nilai overrun yang akan mempengaruhi 

kecepatan meleleh es krim. tingginya nilai overrun 

mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam pelelehan  

pada suhu ruang semakin cepat (Handayani, 2014) dan 

pengaruh proses pembuatan es krim mampu membentuk 

rongga-rongga udara yang besar pada adonan es krim 

dan membuat waktu pelelehan es krim semakin cepat 

(Arifa, 2014). Penambahan daging buah siwalan yang 

berguna untuk memperbaiki tekstur, mengurangi kadar 

lemak dan gula, sehingga es krim yang dihasilkan 

kualitasnya menjadi lebih baik. Kerangka pikir 

pembuatan es krim dengan penambahan daging buah 

siwalan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Es krim kaya akan kandungan gizi, 

terutama lemak dan glukosa 

(anonimus, 2014)

Daging buah siwalan juga 

mengandung serat kasar yang cukup 

tinggi yaitu 25 g dari 100 g bahan serat 

makanan tersebut akan berguna untuk 

menyuplai asupan kalori (anonimus, 

2013).

Peningkatan nilai gizi dan fungsi 

produk es krim dapat dilakukan 

melalui inovasi-inovasi baru dengan 

menambahkan bahan makanan lain

peningkatan viskositas dapat disebabkan oleh partikel- 

partikel tersuspensi dalam adonan es krim seperti 

serat, air dan komponen protein yang berkaitan dengan 

bahan penstabil seperti agar-agar (Oksilia, 2012).

Es krim yang baik mempunyai kecepatan meleleh 

antara 10–15 menit pada suhu kamar. Karakteristik 

kecepatan meleleh dari es krim secara umum 

dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan penstabil 

(Chambell and Marshall, 2000).

Handayani dkk (2007) menjelaskan, total padatan 

akan menyebabkan kandungan air dalam adonan 

menjadi lebih sedikit

Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, temperatur, 

keberadaan komponen lain pada bahan pangan seperti 

hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan 

panas, serta kondisi penyimpanan (Purwanto, 2006).

Penambahan daging buah siwalan pada es krim 

Kualitas es krim ditinjau dari Daya Ikat 

Air, Viskositas, Kadar Air, dan 

Kecepatan Meleleh

 

Gambar 1 Skema es krim dengan penambahan 

daging buah siwalan 
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1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini :  

1. Penambahan daging buah siwalan meningkatkan 

daya ikat air, viskositas dan kecepatan meleleh es 

krim. 

2. Penambahan daging buah siwalan menurunkan 

kadar air es krim.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Es Krim 

 Es krim merupakan produk olahan susu dari 

perpaduan komposisi bahan- bahan pembentuk es krim 

yang biasa disebut campuran bahan es krim (Ice Cream 

Mix). Seiring dengan kemajuan zaman dan  ilmu, telah 

banyak diterapkan teknologi pada es krim (Hakim, 

2012). Es krim adalah makanan yang paling menggugah 

selera karena kandungan lemak dan gula pada es krim 

menghasilkan tekstur krimi dan rasa manis yang sangat 

disukai. Lemak  dan gula adalah komponen yang paling 

tidak diinginkan oleh konsumen yang ingin mengatur 

berat badan atau menghindari masalah obesitas dan 

diabetes. Pengurangan kandungan lemak dan gula 

mengakibatkan hilangnya tekstur (Anggraeni, 2002). Es 

krim adalah makanan beku yang terbuat dari lemak susu, 

susu padatan bukan lemak, penstabil dan perasa; varietas 

buah-buahan, kacang-kacangan, dan item lainnya juga 

dapat ditambahkan (Syahrul, 2005).  

Es krim biasa dikonsumsi sebagai makanan 

selingan (desert) dan dikelompokkan dalam makanan 

camilan (snack). Prinsip pembuatan es krim adalah 

membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim 

atau Ice Cream Mix (ICM) sehingga diperoleh 

pengembangan volume yang membuat es krim menjadi 

lebih ringandan mempunyai tekstur yang lembut 
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(Syahrul, 2005). Es krim merupakan makanan beku yang 

melewati tahap pasteurisasi, homogenisasi, pematangan 

es krim dengan penyimpanan dalam lemari es, serta 

pembekuan dan pengadukan (oksilia, 2012). Menurut 

SNI No. 01-3713-1995 es krim memiliki syarat mutu, 

dimana syarat mutu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 

di bawah ini : 

Tabel 1. Syarat mutu es krim 
No Kriteria Uji Unit Standart 

1 Keadaan:  

Penampakan  

Rasa  
Bau 

 

 

- 

 

Normal 

Normal 
Normal 

2 Lemak %  (b/b) Min 5,0 

3 Gula dihitung sebagai 
sukrosa 

%  (b/b) Minl 8,0 

4 Protein  %  (b/b) Min 2,7 

5 Jumlah padatan %  (b/b) Min 3,4 

6 Bahan Tambahan 
Makanan: Pemanis 

Buatan Pewarna 

Tambahan Pemantap 
dan Pengemulsi 

Negatif sesuai 
SNI 01-0222-

1987 

 

7 Cemaran logam : 

Timbal (Pb)  
Tembaga (Cu) 

 

Mg/kg 

 

Maks 1,0 
Maks 20,0 

8 Cemaran Arsen (As) Mg/kg  Maks 0,5 

9 Cemaran Mikroba: 

Angka Lempeng Total  
Coliform  

Salmonella 

 Listeria SPP 

 

Koloni/g 
APM/g  

Koloni/25g  

Koloni/25 g 

 

Maks 105  
<3 

 Negatif 

 Negatif 

Sumber : SNI No. 01-3713-1995 
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2.2. Siwalan 

Daging buah siwalan mengandung serat cukup 

tinggi yakni 25 gram per 100 gram bahan. Serat 

makanan tersebut akan berguna untuk menyuplai asupan 

kalori. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada 

kelompok populasi dengan konsumsi serat yang tinggi 

dijumpai insiden yang lebih rendah untuk gangguan 

saluran cerna, penyakit jantung, kanker kolon dan 

mammae (Anonimus, 2013). Buah lontar yang dimakan 

adalah bijinya yang bertekstur seperti gelatin dengan 

rasa cairan seperti kelapa sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan minuman. Pemanfaatan lebih lanjut dapat 

diolah untuk manisan, buah kaleng, kue dan selai 

(Anonimus, 2012). Buah siwalan adalah buah yang 

berkarbohidrat baik bagi tubuh mengingat kadar lemak, 

kadar protein dan seratnya yang sedikit. Kandungan gizi 

buah siwalan, tidak heran jika buah siwalan memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan (Anonimus, 2006). 

Kandungan buah siwalan ada berbagai macam 

dan pastinya baik bagi kesehatan. Buah siwalan sendiri 

terdiri dari dua unsur pokok yang dapat dikonsumsi dan 

memiliki kandungan banyak gizi (Anonimus, 2006). 

Buah siwalan memliki deskripsi karakter fisik yang 

dapat dilihat pada Tabel 2 
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Tabel 2. Deskripsi karakter fisik buah siwalan 

Deskripsi sampel buah     Ukuran 

Bentuk Bulat lonjong 

(peluru) 

Buah utuh  

a. Berat(g)   1126,3 ± 195,74 
b. Panjang (cm) 10,9 ± 1,33 

c. Diameter (cm) 12,3± 1,13   

Kulit buah   
a. Warna Hitam, licin 

b.  Tebal (mm) 0,8 ± 0,39 

c. Berat (g) 91,3 ± 3,81 
Kelopak Bunga   

a. Jumlah 6  

b. Berat (g) 93,6 ± 5,21 

c. Tebal (mm) 0,9 ± 0,16 
Mesocarp   

a.  Warna Orange 

b.  Tebal (cm) 1,6 ± 0,46 
c.  Berat (g) 832,8± 128,47 

d.  Aroma Harum Manis 

e. Rasa sedikit pahit 

Biji   
a.  Jumlah 2-3   

b.  Berat (seluruhnya) 762,7 ± 57,57 

c. Tebal tempurung (cm)  1,0 ±  0,08 
d.  Tipis (cm) 0,5 ± 0,03 

e. Warna Putih, keras 

      Sumber: idayanti 2014 
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Tabel 3.  Komposisi biji buah siwalan dan jelly drink 

siwalan 
No Komposisi Biji Buah 

Siwalan 

Jelly Drink 

Siwalan 

1 Kadar Air (%bb) 93,43 87,962 
2 Total Gula (%bb) 3,65 3,454 

3 Serat Kasar (%bb) 0,88 0,971 

4 Aw 0,85 - 
5 pH - 4,49 

6 Tekstur 

(mm/g.dtk) 

0,042 - 

Sumber : Damayanti (2004) 

 

2.3  Bahan Baku Pembuatan Es Krim 

2.3.1 Susu 

 Susu merupakan bahan pangan yang tersusun 

atas berbagai nilai gizi dengan proporsi seimbang. 

Tingginya kandungan gizi pada susu justru merupakan 

media yang baik bagi pertumbuhan mikrobia, sehingga 

susu merupakan salah  satu bahan pangan yang mudah 

rusak atau perishable (Maitimu, 2012). Susu segar 

merupakan bahan  makanan yang bergizi tinggi karena 

mengandung zat-zat  makanan  yang lengkap dan 

seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, 

dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Susu 

merupakan  medium yang sangat  disukai oleh 

mikrooganisme untuk pertumbuhan  dan 

perkembangannya sehingga dalam waktu yang sangat 
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singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak 

ditangani secara benar (Saleh, 2004). 

 Susu merupakan minuman bergizi tinggi yang 

dihasilkan ternak perah. Susu sangat mudah rusak dan 

tidak tahan lama disimpan kecuali telah mengalami 

perlakuan khusus. Susu segar yang yang dibiarkan 

dikandang selama beberapa waktu, maka lemak susu 

akan menggumpal di permukaan berupa krim susu, 

kemudian bakteri perusak susu yang bertebaran di udara 

kandang yang berasal dari sapi masuk kedalam susu dan 

berkembang biak dengan cepat. Bakteri mengubah gula 

susu menjadi asam dan mengakibatkan susu berubah 

menjadi asam. Lama kelamaan susu yang demikian 

menjadi rusak. Kombinasi oleh bakteri pada susu dapat 

berasal dari sapi, udara, lingkungan, manusia yang 

bertugas, atau peralatan yang digunakan (Lestari, 2006). 

Ditambahkan oleh Utomo (2010) susu sapi perah 

merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting 

dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, karena 

susu bernilai gizi tinggi dan mempunyai komposisi zat 

gizi lengkap dengan perbandingan gizi yang sempurna, 

sehingga mempunyai nilai yang sangat startegis. 

 Komposisi utamanya adalah air yaitu sebesar 87 

%. Komponen utama lainnya adalah protein, lemak dan 

laktosa. Susu juga merupakan sumber berbagai mineral 

seperti Ca, Mg dan P serta berbagai vitamin. Susu yang 

pertama keluar setelah proses kelahiran mengandung  

maternal immunoglobulin atau antibodi yang dapat 
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bertindak sebagai imunitas terhadap penyakit disebut 

kolostrum (Lestari, 2006). 

2.3.2 Creamer Nabati 

 Non dairy cream bisa dikatakan sebagai bahan 

pembantu es krim yang berfungsi untuk memberikan 

tekstur halus, mempertahankan mutu dalam 

penyimpanan karena menahan pengkristalan adonan es 

krim dan berkontribusi memberi rasa serta efek sinergis 

pada tambahan flavor yang digunakan. penggunaan non 

dairy cream akan memperindah penampakan. Bila 

kandungan non dairy cream terlalu rendah, akan 

membuat kristal es lebih besar dan teksturnya lebih kasar 

serta terasa lebih dingin (Darma, 2013). Lemak nabati 

adalah lemak yang diketahui memiliki kandungan asam 

lemak tidak jenuh yang menyehatkan dapat membentu 

mengurangi kadar low density lipoproteins (LDL) dan 

meningkatkan kandungan high density lipoproteins 

(HDL) dalam darah (Vimala, 2014).  Non Dairy 

Creamer adalah produk pengganti susu atau krim yang 

merupakan produk emulsi lemak dalam air, dibuat dari 

minyak nabati yang dihidrogenasi dengan penambahan 

bahan tambahan pangan yang diizinkan, secara 

fungsional non-dairy creamer memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan dairy creamer, antara lain non-

dairy creamer menggunakan minyak nabati sebagai 

sumber lemaknya yang aman bagi penderita lactose 

intolerance. Ditinjau secara ekonomi, bahan baku lemak 

nabati yaitu hydrogenated coconut oil relatif lebih murah 
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dibandingkan dengan susu, sehingga harga produk pada 

akhirnya juga relatif murah dan terjangkau (Safitri, 

2013). 

Pengganti susu sapi dapat digunakan susu 

kedelai, serta ditambahkan santan untuk meningkatkan 

kadar lemak es krim. Penggunaan jumlah santan yang 

berbeda akan menghasilkan kadar lemak yang berbeda 

pada es krim nabati yang dihasilkan. Berdasarkan kadar 

lemaknya, es krim nabati dapat dibagi menjadi 2 macam 

yaitu mellorine (6-10%) dan mellofreeze (3-5%) 

(Srianta, Kusumawati dan  Effendi, 2007). Lemak susu 

merupakan bahan baku utama dalam pembuatan es krim, 

kadar lemak mempengaruhi tekstur pada es krim. Lemak 

susu memberikan rasa yang lebih enak rasanya, 

membentuk body dan melembutkan tekstur dengan cara 

membatasi ukuran kristal es. Lemak susu tidak larut 

dalam es krim sehingga tidak menurungkan titik beku 

dan cenderung memperlambat laju pembusaan 

(whipping). Peningkatan kadar lemak susu dapat 

mencegah pembentukan kristal es yang besar selama 

pembekuan es krim (Masykuri, Pramono dan Ardilia, 

2012). 

 

2.3.3 Susu Skim 

Susilorini dan Sawitri (2006) menjelaskan bahwa 

susu skim adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat 

dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk 

menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih 
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mengandung laktosa sekitar 49,2 %, protein 37,4 %, 

kadar air 3,0 %, kadar lemak 0,8 % dan abu 6,5 %. Susu 

skim adalah susu yang kadar lemaknya telah dikurangi 

hingga berada dibawah batas minimal yang telah 

ditetapkan. Susu skim mengandung energi sebesar 36 

kilokalori, protein 3,5 g, karbohidrat 5,1 g, lemak 0,1 g, 

kalsium 123 mg, fosfor 97 mg dan zat besi 0 mg. 

Vitamin juga terkandung dalam susu skim diantaranya 

vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,04 mg dan 

vitamin C 1 mg. Susu skim adalah susu yang kadar 

lemaknya telah dikurangi hingga berada dibawah batas 

minimal yang telah ditetapkan. Susu skim merupakan 

bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung zat 

makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin–vitamin 

yang larut dalam lemak (Dewi dan Andang, 2006). 

 

2.3.4 Bahan Penstabil (Stabilizer) 

Stabilizer ditambahnkan dalam jumlah sedikit 

dan menyebabkan krim jadi padat dan halus serta 

mencegah pembentukan kristal-kristal es. Stabilizer 

biasanya ditambahkan dalam campuran kurang dari 

0,5%. Karaginan sebagai komponen stabilizer dapat 

mencegah pemisahan campuran es krim dan biasanya 

ditambahkan tidak lebih dari 0,02% berat adonan 

(Anjarsari, 2010). Bahan penstabil adalah hidrofilik yang 

dapat menurunkan konsentrasi air bebas dengan 

mengikat air tersebut sehingga dapat mengurangi 
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kristalisasi es terutama selama suhu penyimpanan 

berfluktuasi. Bahan penstabil berperan dalam pemberian 

udara kepada adonan selama pembekuan, meningkatkan 

kekuatan body, tekstur dan berpengaruh terhadap daya 

leleh produk (Wang dan Johnson, 2006).   

Marshall and Arbuckle (2000) menyatakan 

bahwaair pada es krim tidak selamanya membeku. 

Penstabil dapat mengikat air dan mengurangi sebanyak 

mungkin perubahan fase dari es menjadi air dan dari air 

menjadi es. Menurut Syahrul (2005) 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. Kadar penstabil dalam es krim 

yaitu antara 0% sampai 0,4%. Bahan penstabil mampu 

membentuk sistem dispersi koloid yang mengikat air dan 

meningkatkan viskositas. Partikel yang tersuspensi akan 

tertangkap dalam sistem matriks tersebut dan tidak 

mengendap. Hasil yang diperoleh berupa struktur kristal 

es dalam bentuk kecil dan tekstur yang halus. Penstabil 

merupakan bahan pendukung dalam meningkatkan mutu 

es krim karena penstabil berfungsi mencegah terjadinya 

pemisahan konstituen lemah dengan konstituen lain 

sehingga dapat mencegah timbulnya kristal es yang 

besar. Penstabil yang sudah lazim digunakan oleh 

industri es krim adalah Carboxyl metyl cellulose atau 

biasa disingkat dengan CMC (Masykuri, Nurwantoro, 

dan Wibawa, 2009). 
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Jumlah dan jenis bahan penstabil dalam es krim 

bervariasi tergantung komposisi adonan, waktu 

pembekuan, suhu dan tekanan. Penstabil yang biasanya 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah sebanyak 

0,1-0,5%. Terdapat dua tipe penstabil yaitu pertama tipe 

gelatin yang berasal dari hewan dan kedua dari 

tumbuhan seperti sodium alginat, agar-agar, CMC dan 

lain-lain(Marshall and Arbuckle, 2000). 

 

2.3.5 Bahan Pengemulsi (Emulsifier) 

Emulsifier atau bahan pengemulsi mempengaruhi 

body atau tekstur es krim. Penambahan dilakukan 

terutama untuk membuat produk kering, serta mereduksi 

waktu membusa. Dampak pengeringan adalah 

pembentukan peningkatan jumlah sel udara dan reduksi 

ukurannya. Emulsifier dalam es krim berfungsi 

menurunkan tegangan permukaan es krim, memudahkan 

pembentukan emulsi dan stabilisasi adonan (Anjarsari, 

2010). Bahan pengemulsi atau emulsifier adalah suatu 

bahan yang mengurangi kecepatan tegangan permukaan 

antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak saling 

melarutkan sehingga dapat bergabung membentuk 

pengemulsi. Bahan pengemulsi memiliki fungsi untuk 

membangun distribusi struktur lemak dan udara sehingga 

menentukan tekstur yang halus serta pelelehan yang baik 

(Widiantoko, 2012). Bahan pengemulsi yang 

ditambahkan dalam es krim berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, 
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menghasilkan tekstur yang lebih lembut dari produk 

akhir, kaya akan rasa dalam mulut dan menimbulkan 

sensasi creamy, meningkatkan distribusi rongga udara 

dan memberikan ketahanan terhadap pelelehan. Bahan 

pengemulsi utama yang digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah garam halus. Bahan pengemulsi bertujuan 

untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara 

dalam ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan 

dalam ICM sehingga diperoleh es krim yang lembut, dan 

meningkatkan ketahanan es krim terhadap pelelehan 

bahan. Campuran bahan pengemulsi dan penstabil akan 

menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. 

Kadar pengemulsi dalam es krim yaitu antara 0% sampai 

0,25%  (Marshall and Arbuckle, 2000).  

Emulsi merupakan sistem dua fase yang berupa 

campuran dari dua cairan yang tidak larut sedangkan 

pengemulsi adalah substansi yang menghasilkan 

peningkatan kualitas whipping dari adonan, 

menghasilkan tekstur yang lembut dan memberi 

kekuatan pada produk ketika akan dipindahkan ke dalam 

freezer (Masykuri, Nurwantoro, dan Wibawa, 2009). 

Pengemulsi mempunyai gugus hodrofilik dan lipofilik 

yang dapat menurunkan tegangan permukaan dan 

menstabilkan emulsi. Selain itu dapat juga digunakan 

mono atau digliserida dan polisorbat yang dapat 

mendispersikan globula lemak dengan lebih efektif (Goff 

and Hartel, 2004). 
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2.3.6 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis perlu ditambahkan ke dalam 

pembuatan es krim, biasanya sebanyak 12-17 % dari 

berat campuran adonan es krim. Pemanis berfungsi 

dalam pembentukan tekstur es krim, meningkatkan 

flavor dan merupakan sumber total padatan yang paling 

murah. Bahan pemanis yang biasanya digunakan yaitu 

sukrosa atau dicampur dengan gula (Goff and Hartel, 

2004). 

Penambahan gula dalam pembuatan makanan 

berfungsi untuk memberi rasa manis dan sebagai 

pengawet, karena dalam konsentrasi yang tinggi 

pertumbuhan mikroorganisme akan terhambat dan dapat 

menurunkan aktivitas air dalam bahan pangan. Tekstur 

es krim yang halus dapat diperoleh dengan penggunaan 

gula pasir sebanyak 14-16 %. Penggunaan gula dalam 

konsentrasi yang terlalu tinggi akan menurunkan 

kemampuan pengembangan, Bahan pemanis yang umum 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah gula pasir 

(sukrosa) dan gula bit. Bahan pemanis selain berfungsi 

memberikan rasa manis, juga dapat meningkatkan cita 

rasa, menurunkan titik beku yang dapat membentuk 

kristal-kristal es krim yang halus sehingga meningkatkan 

penerimaan dan kesukaan konsumen. Penambahan bahan 

pemanis sekitar 12% sampai 16%  (Anjarsari, 2010). 

Gula adalah meningkatkan cita rasa sehingga 

penerimaan konsumen semakin meningkat. Sukrosa 

terdiri dariunsur karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen 
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(O). Konsentrasi sukrosa umumnya digunakan dalam 

pembuatan es krim sekitar 14-16%, apabila terlalu tinggi 

dapat menutupi cita rasa yang diinginkan dan jika terlalu 

sedikit akan membuat produk terasa hambar. Selain itu 

penambahan gula dapat meningkatkan kekentalan dan 

memperbaiki tekstur dengan syarat total padatan tidak 

lebih dari 42% dan konsentrasi gula tidak lebih dari 

16%. Gula juga dapat menurunkan titik beku,kecepatan 

pembekuan whipping rate serta membentuk produk es 

krim dengan tekstur yang lebih halus (Masykuri, 

Pramono dan Ardilia, 2012). 

 

2.3.7 Garam 

Garam pada pembuatan es krim berfungsi untuk 

menurunkan titik beku air sehingga air tidak membeku 

pada suhu di bawah suhu beku air dan ini memberi 

sentuhan merata pada wadah untuk mengaduk campuran 

bahan es krim (Suharyanto, 2009). Menurut Anjarsari  

(2010) penambahan garam dalam pengolahan es krim 

sekitar 0,1-0,2 % sudah dapat berpengaruh terutama 

pada rasa es krim yang dihasilkan. Garam yang 

digunakan dalam pembuatan es krim berpengaruh 

terhadap warna es krim dan memegang peranan penting 

dalam menimbulkan warna kerak pada es krim. Bahan 

makanan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat 

baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang 

tidak sedap dipandang, atau memberi kesan telah 

menyimpang dari warna yang seharusnya. 
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2.4 Proses Pengolahan Es Krim  

2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim  

 Anjarsari (2010) menyatakan perhitungan tentang 

jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

es krim didasarkan setidak-tidaknya atas dua macam 

pertimbangan. 

1. Pertimbangan pertama adalah bahwa mutu 

produk akhir sangat ditentukan oleh proporsi 

yang tepat dari bahan yang digunakan dalam 

ICM dan untuk memenuhi selera konsumen. Es 

krim dari suatu pabrik harus mempunyai rasa 

maupun sifat fisis yang sama, jadi produk harus 

mempunyai mutu yang seragam. 

2. Petimbangan kedua mengenai pentingnya 

proporsi bahan dalam es krim sebelumnya perlu 

adanya analisis komposisi masing-masing bahan, 

terutama kadar lemak dan kadar bahan kering 

tanpa lemak total. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut dilakukan perhitungan mengenai jumlah 

masing-masing bahan yang diperlukan dalam 

ICM untuk menghasilkan es krim dalam jumlah 

tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan 

kering total yang dikehendaki. 

 

2.4.2  Mixing/Pencampuran 

 Bahan-bahan yang akan digunakan dimasukkan 

dalam bejana untuk dicampur sampai merata. Mixing 

merupakan proses mencampurkan semua bahan 
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pembuatan es krim, baik bahan cair maupun bahan padat 

yang disertai dengan pengadukan dan pengocokan 

terhadap adonan agar merata keseluruh bagian. 

Pengocokan terhadap adonan tersebut dapat 

meningkatkan overrun es krim karena banyak udara 

yang terperangkap dalam es krim. Susu cair dan bahan 

pengemulsi selanjutnya dipasteurisasi hingga hamper 

mengental, selanjutnya ditambahkan dengan susu bubuk 

full cream nabati dan susu bubuk skim sambil terus 

diaduk hingga kental untuk selanjutnya ditambahkan 

gula sedikit demi sedikit dan kembali diaduk hingga 

merata (Muse and Hartel, 2004). 

  

2.4.3 Homogenisasi 

 Homogenisasi merupakan proses yang penting 

karena dapat mencegah penumbukan adonan dalam 

pembeku, menurunkan waktu aging, meningkatkan 

viskositas dan memperbaiki body dan tekstur es krim. 

Homogenisasi dapat menurunkan ukuran globula-

globula lemak kira-kira 1/10, sehingga permukaan 

globula lemak meningkat sampai 100 kali. Adonan di 

homogenisasi pada suhu 70-80
0
C. Homogenisasi bahan-

bahan yang dicampurkan  dapat tercampur lebih merata. 

Kerugian pada produk akhir yang disebabkan oleh 

homogenisasi yang tidak tepat adalah overrun rendah, 

tekstur es krim kasar, es krim mencair dan sebagainya. 

Homogenisasi pada pembuatan es krim bertujuan untuk 

menyebarkan globula lemak secara merata keseluruh 



26 
 

produk, mencegah pemisahan globula lemak 

kepermukaan selama pembekuan dan untuk memperoleh 

tekstur yang halus karena ukuran globula lemak kecil, 

merata, dan protein dapat mengikat air bebas. 

Homogenisasi susu dilakukan pada suhu 70°C setelah 

pasteurisasi sebelum mix menjadi dingin dengan suhu 

minimum 35°C. Manfaat homogenisasi yaitu bahan 

campuran menjadi sempurna, mencegah penumpukan 

disperse globula lemak selama pembekuan, memperbaiki 

tekstur dan kelezatan, mempercepat aging dan produk 

yang dihasilkan lebih seragam (Anjarsari, 2010). 

 

2.4.4 Penuaan Adonan/Aging 

Penuaan adonan dilakukan untuk 

mengembangkan protein secara sempurna, stabilisasi 

bahan-bahan dan kristalisasi lemak, sehingga pencairan 

lemak dapat ditekan. Perlakuan ini membuat adonan 

cepat membeku, memudahkan pengocokan serta 

menghasilkan body dan tekstur es krim yang lebih baik. 

Aging dilakukan sekitar 24 jam. Waktu yang diperlukan 

untuk proses aging dengan penambahan gelatin sebagai 

stabilizer memerlukan lama aging 24 jam, tetapi jika 

menggunakan CMC yang ditambahkan dalam es krim 

tidak memerlukan waktu aging yang lama. Waktu yang 

diperlukaan pada saat dibawah kondisi normal lamanya 

aging 3-4 jam sudah cukup (Anjarsari,2010).  

Menurut Muse and Hartel (2004), aging 

dilakukan agar diperoleh ICM yang lebih kental, lebih 
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halus dan tampak lebih mengkilat. Aging juga akan 

menambah kehalusan serta pengembangan volume es 

krim yang dihasilkan. ICM tidak boleh terlalu kental 

karena akan menyulitkan pengembangan atau 

memperkecil overrun. Aging merupakan proses 

pemasakan es krim mix dengan cara mendiamkan 

adonan selama 3-24 jam dengan suhu 4,4°C atau 

dibawahnya. Tujuan aging yaitu memberikan waktu 

pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat air 

bebas, sehingga akan menurunkan jumlah air bebas. 

Perubahan selama aging adalah terbentuk kombinasi 

antara stabilizer dan air dalam adonan, meningkatkan 

viskositas, campuran jadi lebih stabil, lebih kental, lebih 

halus, dan tampak mengkilap. 

 

2.4.5 Pembekuan  

 Laju pembekuan 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 menghasilkan kristal es kecil 

yang tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 

pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es 

besar yang tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran 

pori yang besar (Anjarsari, 2010). Pembekuan adonan 

adalah untuk membekukan sebagian air dalam adonan. 

Tujuannya adalah memperbaiki palatabilitas dan untuk 

mendapatkan efek rasa,dingin pada makanan tersebut. 
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Produk makanan termasuk es krim dapat 

disimpanbeberapa minggu tanpa mengalami penurunan 

mutu sama sekali. Proses pembekuan harus dilakukan 

secara cepat untuk mencegahpembekuan kristal es yang 

kasar. Pembekuan dilakukan dua tahap, tahap 

pertamasuhu diturunkan hingga mencapai (–5 
0
C) - (–8 

0
C) dan tahap kedua lebih dikenal dengan pengerasan 

adonan, dilakukan pada suhu sekitar –30 
0
C (Muse and 

Hartel, 2004). 

Proses pembekuan dilakukan di dalam freezer 

(hardening) pada suhu -30 
o
C sampai -40 

o
C, karena 

pada suhu tersebut air yang tersisa dapat membeku. Suhu 

di bawah -25 
o
C, es krim menjadi lebih stabil dan tidak 

memungkinkan terjadinya rekristalisasi sehingga 

membentuk kristal es yang besar. Proses pembekuan es 

krim dalam freezer berlangsung selama 30 detik atau 

sekitar 10-15 menit, dalam pembekuan ini perubahan 

penting yang terjadi yaitu terbentuknya kristal es, 

masuknya udara (overrun) dan stabilisasi emulsi lemak 

(Anjarsari, 2010). 

 

2.5 Kualitas Es Krim 

2.5.1 Daya Ikat Air 

Sampai sekarang belum diperoleh suatu istilah 

yang tepat untuk air yang terdapat dalam bahan 

makanan. Istilah yang umumnya dipakai hingga 

sekarang ini adalah “ air terikat”. Kata air terikat ini 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencakup air 
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yang memiliki keterikatan berbeda-beda dalam bahan 

pangan. Daya ikat air pada bahan pangan di definisikan 

sebagai kemampuan struktur tiga dimensi protein untuk 

mengikat air dan menahan molekul air melalui proses 

adsorpsi. Daya ikat air tersebut merupakan salah satu 

bentuk interaksi antar molekul protein serta antara 

molekul protein dan molekul air, yang selanjutnya akan 

menjadi faktor penting penentu sifat dan fungsi protein 

sebagai pembentuk gel serta kualitas yoghurt. 

Kemampuan protein untuk mengikat air banyak 

berpengaruh pada sifat fungsional, daya ikat air serta 

sineresis. Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, temperatur, 

keberadaan komponen lain pada bahan pangan seperti 

hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan 

panas serta kondisi penyimpanan (Purwanto, 2006).  

 

2.5.2 Kadar air 

Menurut  anonimus (2011) jumlah air dalam susu 

sebenarnya bervariasi. Kadar air paling rendah terdapat 

pada susu hewan mamalia laut dan meningkat kadarnya 

lebih tinggi pada manusia. Susu sapi diketahui memiliki 

kandungan air sekitar 87 %. Kadar air adalah banyaknya 

air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam 

%. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat 

penting pada bahan pangan, karena air dapat 

mempengaruhi penasmpakan, tekstur dan cita rasa pada 

bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut 
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menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan 

tersebut. Komposisi air dalam campuran bahan es krim 

umumnya berkisar 55-64%.  Handayani dkk (2007) yang 

menjelaskan, total padatan akan menyebabkan 

kandungan air dalam adonan menjadi lebih sedikit. 

Achmad (2012)  bahan padatan bisa terdiri dari 

karbohidrat. Total padatan yang tinggi menyebabkan 

kandungan air dalam adonan menjadi lebih sedikit 

sehingga kristal es juga menjadi lebih sedikit. Total 

padatan dalam es krim mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pembentukan tekstur es krim dan 

memperlambat pelelehan pada es krim. Lama pelelehan 

es krim berkaitan dengan body dan tekstur serta 

intensitas kemanisan. 

 

2.5.3 Viskositas 

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan 

kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan 

merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan 

hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang 

dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara 

lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti air, alkohol 

dan bensin mempunyai viskositas kecil, sedangkan 

cairan yang mengalir lambat seperti gliserin, minyak dan 

madu mempunyai viskositas besar, jadi viskositas dapat 

menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan (Sutiah,  

2008). Viskositas dapat menentukan kemudahan suatu 

molekul bergerak, karena adanya gesekan antar lapisan 
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material dan viskositas menunjukkan tingkat ketahanan 

suatu cairan untuk mengalir. Besarnya viskositas maka 

aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, 

gaya tarik antar molekul dan jumlah molekul terlarut 

,selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas 

adalah suhu, berat molekul zat terlarut, tekanan dan 

jumlah bahan terlarut. Suhu mempengaruhi pergerakan 

internal dalam sistem, semakin tinggi suhu larutan 

semakin rendah viskositasnya karena pergerakan 

partikelnya lebih besar. Adanya viskositas yang tinggi 

pada produk minuman pada umumnya tidak disukai oleh 

konsumen (Fatimah, 2012). 

Viskositas adalah faktor terpenting untuk 

mengontrol pembentukan dan stabilitas busa. Viskositas 

dapat ditingkatkan dengan homogenisasi. Viskositas 

adonan yang terlalu tinggi kurang baik karena akan 

membutuhkan energi yang lebih besar untuk pengadukan 

sehingga berpengaruh terhadap proses pemerangkapan 

udara yang selanjutnya akan mempengaruhi overrun es 

krim yang diharapkan. Meningkatnya viskositas 

menyebabkan hasil es krim mengental (Apriani, Gusnedi 

dan Darvina, 2013). 

2.5.4 Kecepatan Meleleh 

 Kecepatan meleleh adalah waktu yang diperlukan 

untuk mencairnya es krim yang mempunyai volume 

tertentu. Lama pelelehan es krim berkaitan dengan body 

dan tekstur serta intensitas kemanisan (Violisa, 2102). Es 
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krim diharapkan tidak cepat meleleh pada suhu ruang, 

namun cepat meleleh pada suhu tubuh. Es krim dengan 

resistensi pelelehan tinggi lebih diharapkan. Es krim 

yang baik memiliki rata-rata waktu meleleh sekitar 15-

20 menit saat dihidangkan dalam suhu ruang (Hakim, 

2012).  

Es krim yang berkualitas menunjukkan cukup 

resisten terhadap pelelehan. Pelelehan yang lambat tidak 

dikehendaki karena mencerminkan adanya stabilizer 

yang berlebihan atau pengolahan adonan yang tidak 

memadai. Es krim yang baik mempunyai kecepatan 

meleleh antara 10–15 menit pada suhu kamar. 

Karakteristik kecepatan meleleh dari es krim secara 

umum dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan 

penstabil (Chambell and Marshall, 2000). Susilorini dan 

Sawitri (2006) menyatakan bahwa kecepatan leleh es 

krim yang baik adalah antara  15–20 menit. Nilai yang 

dihasilkan pada viskositas akan berhubungan dengan 

nilai overrun, dilanjutkan pada nilai overrun yang akan 

mempengaruhi kecepatan meleleh es krim. tingginya 

nilai overrun mengakibatkan waktu yang dibutuhkan 

dalam pelelehan  pada suhu ruang semakin cepat 

(Handayani, 2014) dan pengaruh proses pembuatan es 

krim mampu membentuk rongga-rongga udara yang 

besar pada adonan es krim dan membuat waktu 

pelelehan es krim semakin cepat (Arifa, 2014). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai 

Mei  2015. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium 

Fisiko-Kimia Teknologi  Hasil Ternak (THT) Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (Daya Ikat Air, Kadar 

Air dan Kecepatan Meleleh). Uji Viskositas dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang, 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi  yang digunakan dalam penelitian 

1.Materi dalam penelitian ini adalah es krim yang 

dibuat dari susu sapi, susu bubuk creamer nabati, 

susu bubuk skim, gula, garam, bahan pengemulsi 

serta  daging buah siwalan (Borassus flabellifer) 

berumur 3 bulan. 

2.Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

a. Peralatan pembuatan es krim antara lain : 

mixer, ice cream maker, freezer, tupperware, 

blender, kertas label, panci stainless, sendok, 

panci, pisau, bak, mangkuk, pengaduk, 

timbangan digital merk ACIS dan 

cup/kemasan/gelas. 
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b. Peralatan yang digunakan untuk analisis, antara 

lain : 

Uji daya ikat air           : tabung sentrufuge, 

sentrufugasi, 

timbangan                     

analitik. 

Uji viskositas               : cup gelas dan 

viscometer merk Brookfield DVII+Pro. 

Uji kadar air                 : timbangan digital merk 

Axioo, kertas label,                      

cawan petri, sendok, 

eksikator dan oven. 

Uji kecepatan meleleh : timbangan digital merk 

Axioo, cawan petri, stopwach 

3.2.2 Bahan yang digunakan dalam 

pengambilan data 

1. Bahan uji daya ikat air yaitu es krim  yang 

ditambah daging buah siwalan  

2. Bahan uji viskositas yaitu es krim yang 

ditambah daging buah siwalan  

3. Bahan uji kadar air es krim yang ditambah 

daging buah siwalan 

4. Bahan uji kecepatan meleleh es krim yang 

ditambah daging buah siwalan 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan  

Rancangan Acak Lengkap (RAL), 5 perlakuan dan 4 

ulangan Perlakuan yang dicobakan meliputi: 

 

P0 = tanpa penambahan siwalan (kontrol) 

P1 = penambahan siwalan 4 %  b/b dari ICM 

P2 = penambahan siwalan 6 % b/b dari ICM 

P3 = penambahan siwalan 8 % b/b dari ICM  

P4 = penambahan siwalan 10 % b/b dari ICM 

Formula es krim pada penelitian tertera pada Tabel 4 

dibawah ini: 

Tabel 4. Formula es krim 
       Komposisi   

Bahan es 

krim 

% P0 P1 P2 P3 P4 

Susu 

Segar 

(ml) 

73,9 739 739 739 739 739 

Gula (g) 14 140 140 140 140 140 

Quickt 

(g) 

0,5 5 5 5 5 5 

Creamer 

nabati (g) 

5,5 55 55 55 55 55 

Susu 
Skim (g) 

5,5 55 55 55 55 55 

Garam 

(g) 

0,1 1 1 1 1 1 

CMC (g) 0,5 5 5 5 5 5 

Siwalan 

(g) 

Sesuai 

perlakuan  

0 40 60 80 100 

Total  100 1000 1040 1060 1080 1100 
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Keterangan: % berdasarkan bobot ICM 

3.4 Variabel Penelitian 

 Pengamatan pada es krim dilakukan dengan 

melihat daya ikat air, pH, viskositas, dan kecepatan 

meleleh. Pelaksanaan pengamatan terhadap parameter 

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan cara sebagai 

berikut: 

1. Pengujian daya ikat air (Imm et al, 2000) 

penjelasan dapat dilihat di Lampiran 1. 

2. Pengujian viskositas relatif menggunakan 

viscometer. Prosedur pengujian menurut (Zahro, 

2015) penjelasan dapat dilihat di Lampiran 2. 

3. Pengujian kadar air (achmad, 2012) penjelasan dapat 

dilihat di Lampiran 3. 

4. Pengujian kecepatan meleleh menggunakan sentrifuge 

dan cawan petri (Zahro, 2015) Penjelasan dapat 

dilihat di Lampiran 4. 

 

3.5  Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dianalisis variansi 

(ANOVA) dengan bantuan program Microsoft Excel. 

Data yang diperoleh berbeda atau signifikan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.  

 

3.6 Batasan Istilah 

Resistensi pelelehan : Waktu yang dibutuhkan 

untuk mencairkan es krim 
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dalam jumlah tertentu dalam 

suhu kamar. 

Homogenisasi  : Pencampuran bahan 

(sampel) sampai merata 

Stabilizer : Bahan penstabil yang 

digunakan dalam olahan 

makanan 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Proses Pembuatan Adonan Daging Siwalan 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur pembuatan adonan daging siwalan 

Daging siwalan diblender sampai halus 

Adonan 

siwalan 

jadi 

Siwalan yang digunakan 

sesuai dengan perlakuan, 

siwalan dikupas, dipisahkan 

antara kulit dan buahnya 
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3.7.2 Proses pembuatan Es krim dengan penambahan 

buah siwalan  seperti pada Gambar 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan es krim dengan penambahan siwalan 

 

Formula Es 

krim Siwalan 
Daging siwalan sesuai 

konsentrasi yang digunakan 

P0 = tanpa daging siwalan 

P1 = daging siwalan 4% 

P2 = daging siwalan 6% 

P3 = daging siwalan 8% 

P4 = daging siwalan 10% 

 

Pencampuran hingga 

merata 

Ice Cream 

Mix (ICM) 

Pembekuan (freezing) ICM dengan 

menggunakan Ice Cream Maker 

Pengerasan (hardening) dalam freezer 

Es krim 

siwalan 

saji 

Analisis: daya ikat air, viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian Es Krim 

Data daya ikat air, viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh serta analisis statistik es krim yang 

selengkapnya terdapat pada lampiran 5, 6, 7 dan 8. Rata-

rata daya ikat air, viskositas, kadar air dan kecepatan 

meleleh es krim pada masing-masing perlakuan dan hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan  (UJBD) tertera pada Tabel 

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai 

daya ikat air yang nyata (P<0,05) dan menunjukkan 

bahwa ada pengaruh nilai viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh yang sangat nyata (P<0,01) diantara 

perlakuan penambahan daging buah siwalan. Rata-rata 

hasil penelitian es krim dengan penambahan daging buah 

siwalan  terhadap daya ikat air, viskositas, kadar air dan 

kecepatan meleleh es krim terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata hasil penelitian pengaruh penambahan 

daging buah siwalan terhadap kualitas es krim 

 
Perlakuan Daya ikat 

air (%) 

 

Viskositas 

(cP) 

 

Kadar air 

(%) 

 

Kecepatan  

meleleh  

(50 g/menit) 

 

P0 2,49±0,11B 963,50±0,57a 58,78±0,59c  
   21,57±0,95a 

P1 2,79±0,19C 1054,00±0,81b 58,50±0,80c
 26,01±0,54b 

P2  2,31±0,11A 1373,00±0,81c 54,14±0,64b 30,66±0,92c 

P3 3,20±0,07D 1556,75±0,95d 53,10±0,90b 33,01±0,89d 

P4 3,49±0,07E 1897,25±0,50e 48,67±0,65a 35,13±0,70e 
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Keterangan : Superskrip huruf kecil dan huruf besar yang 

berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan  yang 

sangat nyata (P<0,01) dan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 

Hasil analisis menunjukkan adanya penambahan 

konsentrasi daging buah siwalan yang berbeda pada es 

krim memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas, kadar air dan kecepatan meleleh, 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap daya ikat air. 

 

4.1.1  Pengaruh Tingkat  Penambahan Daging Buah 

Siwalan Terhadap Daya Ikat Air 

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat penambahan daging buah siwalan pada 

pengolahan es krim memberikan perbedaan yang nyata  

(P<0,05) terhadap nilai daya ikat air es krim. Analisis 

variansi daya ikat air selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 5. Perbedaan yang nyata pada penelitian ini 

diduga karena adanya perbedaan konsentrasi 

penambahan daging buah siwalan yang digunakan, 

sehingga menghasilkan nilai daya ikat air yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan. Hasil tersebut diduga 

dapat dipengaruhi oleh kandungan serat yang berasal dari 

karbohidrat serta polisakarida yang berguna sebagai 

penguat tekstur, semakin tinggi konsentrasi daging buah 

siwalan sebagai bahan penambahan es krim 

dimungkinkan meningkatkan kandungan serat yang 

terkandung di dalam daging buah siwalan. Daya ikat air 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan 
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untuk menahan kandungan air yang berasal dari dalam 

makanan atau kandungan air yang ditambahkan selama 

proses pengolahan pangan itu sendiri.   

  Rata-rata nilai daya ikat air es krim pada 

penelitian ini yaitu berkisar antara 2,31±0,11 - 3,49±0,07
 

% peningkatan daya ikat air juga berbanding lurus 

dengan viskositas dan total padatan, viskositas pada 

penelitian ini memiliki nilai yang semakin tinggi 

sehingga menyebabkan daya ikat air juga meningkat. 

Nilai tertinggi pada penelitian ini yaitu terdapat pada 

Perlakuan P4 mampu menghasilkan daya ikat air sebesar 

3,49%.  

Daya ikat air es krim yang meningkat diduga 

dipengaruhi oleh polisakarida yang terkandung di dalam 

daging buah siwalan yang berguna untuk penguat tekstur. 

Kemampuan protein untuk mengikat air banyak 

berpengaruh pada sifat fungsional, daya ikat air serta 

sineresis. Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, temperatur, 

keberadaan komponen lain pada bahan pangan seperti 

hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan 

panas, serta kondisi penyimpanan (Purwanto, 2006). 

Daya ikat air es krim yang meningkat diduga dipengaruhi 

oleh polisakarida yang terkandung di dalam daging buah 

siwalan. Hal ini didukung oleh Anonimus (2014) daging 

buah siwalan mengandung serat yang berasal dari  

karbohidrat cukup tinggi yakni 25 g per 100 g bahan. 

Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai 
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penguat tekstur (selulosa, hemiselulosa, pati dan lignin) 

dan sebagai sumber energi (pati, dektrin, glikogen dan 

fruktan). Polisakarida penguat tekstur ini tidak dapat 

dicerna tubuh, tetapi merupakan seratserat (dietary fiber) 

yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan 

(Susila Kristianingrum, 2013). Hal ini didukung oleh 

Kumalaningsih dan Sutrisno (2012) yang menyatakan 

bahwa, penstabil yang termasuk dalam hidrokoloid 

merupakan bahan polimer rantai panjang yang bobot 

molekulnya besar, sehingga dapat terdispersi dalam air 

dan mengikat air dan membuat larutan menjadi lebih 

konstan. 

 

4.1.2  Pengaruh Tingkat  Penambahan Daging Buah 

Siwalan Viskositas 

 Data Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat penambahan daging buah siwalan  terhadap es 

krim memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai viskositas. Analisis variansi viskositas 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Perbedaan yang 

sangat nyata pada penelitian ini diduga karena adanya 

perbedaan konsentrasi penambahan daging buah siwalan 

yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai viskositas 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Nilai 

viskositas yang berbeda terjadi karena daging buah 

siwalan mengandung serat yang berasal dari karbohidrat 

yaitu polisakarida yang mampu mengental dan 

meningkatkan tekstur. Prosentase penambahan daging 
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buah siwalan yang semakin tinggi menyebabkan nilai 

viskositas semakin tinggi, karena daging buah siwalan 

yang ditambahkan semakin banyak maka viskositasnya 

meningkat.  

Rata-rata nilai viskositas es krim pada penelitian 

ini yaitu berkisar antara 963,5±0,57-1897,25±0,50 cP 

peningkatan viskositas pada penelitian ini memiliki 

diduga karena semakin banyak prosentase penambahan 

daging siwalan maka nilai viskositasnya semakin tinggi 

sehingga menyebabkan viskositas juga meningkat. Hasil 

penelitian ini pada perlakuan P1 yaitu 1054,00±0,81 cP 

merupakan perlakuan terbaik. 

 Hasil penelitian sesuai dengan pernyataan 

Arbuckle dan Marshall (2000)  menyatakan bahwa 

viskositas adonan yang terlalu tinggi kurang baik karena 

akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk 

pengadukan sehingga berpengaruh terhadap proses 

pemerangkapan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

viskositas adalah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul 

larutan, tekanan dan bahan yang digunakan. Hasil 

perlakuan terbaik lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

jika dibandingkan dengan pernyataan Marshall (2000) 

yang menyatakan bahwa viskositas dapat menurun 

karena dipengaruhi oleh bahan yang tercampur didalam 

suatu adonan, semakin banyak zat cair yang ditambahkan 

maka dapat menurunkan viskositas, sebaliknya semakin 

banyak zat padat  yang ditambahkan maka viskositas 

akan semakin meningkat.Viskositas yang baik yaitu 
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berkisar antara 50-300 cP.  Hal ini didukung oleh Oksilia 

(2012) yang menyatakan bahwa penggunaan bahan 

penstabil yang kurang akan berdampak pada kemampuan 

menikat air menjadi rendah dan viskositas yang 

dihasilkan menurun. peningkatan viskositas dapat 

disebabkan oleh partikel- partikel tersuspensi dalam 

adonan es krim seperti serat, air dan komponen protein 

yang berkaitan dengan bahan penstabil seperti agar-agar. 

Serat dapat mengikat air dalam adonan es krim sehingga 

kadar air menurun dan adonan es krim menjadi lebih 

kental. Sifat mengental pada ICM dapat dipengaruhi oleh 

bahan penyusunnya yaitu lemak. Proses homogenisasi 

juga dapat meningkatkan kekentalan ICM. Ditambahkan 

oleh Violisa (2012) menyatakan bahwa bahan penstabil 

akan meningkatkan viskositas adonan es krim, sehingga 

es krim yang dihasilkan memiliki overrun yang rendah 

dan tekstur yang lembut karena terbentuknya kristal- 

kristal es yang kecil dan memperlambat pelelehan es 

krim saat dihidangkan. Menurut Putri (2014) viskositas 

dipengaruhi oleh konsentrasi dan berat molekul penstabil, 

semakin tinggi nilai berat molekul dan konsentrasi 

penstabil maka viskositas produk akan semakin 

meningkat. 

 

4.1.3 Pengaruh Tingkat  Penambahan Daging Buah 

Siwalan Kadar Air 

 Data Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat penambahan daging buah siwalan  terhadap es 
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krim memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai kadar air. Analisis variansi kadar air 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Berdasarkan 

Tabel 5 analisis kadar air pada es krim dengan 

penambahan daging buah siwalan menunjukkan nilai 

berkisar antara 48,67±0,65 - 58,78±0,59 %. Kadar air 

tertinggi terdapat pada perlakuan control (p0) yaitu 

58,785±0,598. Nilai kadar air pada es krim dengan 

penambahan daging buah siwalan, menunjukkan bahwa 

setiap perlakuan mempunyai nilai kadar air yang tinggi, 

karena pada pembuatan es krim dilakukan penambahan 

susu.  

Rata-rata nilai kadar air es krim pada penelitian 

ini yaitu berkisar antara berkisar antara 48,67±0,65 - 

58,78±0,59 % penurunan pada hasil penelitian ini diduga 

karena semakin banyak prosentase penambahan daging 

siwalan maka nilai kadar airnya semakin turun sehingga 

menyebabkan kadar air juga menurun. Hasil penelitian 

ini pada perlakuan P1 yaitu 58,50±0,80
 
% merupakan 

perlakuan dengan nilai terendah.. 

Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kandungan kadar air pada susu segar. Air merupakan 

komponen terbesar dalam campuran es krim, berfungsi 

sebagai  

pelarut bahan-bahan lain dalam campuran. Komposisi air 

dalam campuran bahan es krim umumnya berkisar 55-

64% (Anonimus, 2011). Hasil uji kadar air yang rendah  

diduga karena tingginya konsentrasi penambahan daging 
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buah siwalan yang digunakan. Konsentrasi penambahan 

daging buah siwalan yang tinggi menyebabkan 

berkurangnya kandungan air dalam adonan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Handayani dkk (2007) yang 

menjelaskan, total padatan akan menyebabkan 

kandungan air dalam adonan menjadi lebih sedikit. 

Achmad (2012) menyatakan bahwa bahan padatan bisa 

terdiri dari karbohidrat. Total padatan yang tinggi 

menyebabkan kandungan air dalam adonan menjadi lebih 

sedikit sehingga kristal es juga menjadi lebih sedikit. 

Total padatan dalam es krim mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pembentukan tekstur es krim dan 

memperlambat pelelehan pada es krim. Lama pelelehan 

es krim berkaitan dengan body dan tekstur serta intensitas 

kemanisan. 

 

4.1.4  Pengaruh Tingkat  Penambahan Daging Buah 

Siwalan Kecepatan Meleleh  

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat penambahan daging buah siwalan  terhadap es 

krim memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kecepatan meleleh. Analisis 

variansi kecepatan meleleh selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 8. Kecepatan meleleh es krim tertinggi (tidak 

cepat meleleh) terdapat pada es krim dengan penambahan 

daging buah siwalan 10% yaitu dengan rata-rata 

35,13±0,702
 
(

 
50 g/menit) sedangkan kecepatan meleleh 

terendah (cepat meleleh) terdapat pada es krim dengan 
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tanpa penambahan daging buah siwalan/perlakuan 

control.  

Kelelehan pada es krim disebabkan karena 

terjadinya penurunan titik beku pada es krim. Waktu 

yang dibutuhkan es krim untuk meleleh sangat 

dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es krim. Daging buah siwalan adalah bahan 

tambahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

dengan kandungan karbohidrat yang dapat berfungsi 

penguat tekstur dan tidak dapat dicerna tubuh, tetapi 

merupakan serat-serat (dietary fiber) yang dapat 

menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Kadar lemak 

pada es krim juga dapat berakibat terhadap semakin lama 

waktu pelelehan, bila kadar lemak pada es krim itu 

rendah dapat mengakibatkan resistensi es krim mejadi 

lebih cepat. Menurut Padaga (2005), bahwa pada 

pemakaian bahan-bahan terutama protein, padatan dan 

bahan penstabil yang kurang dan saat proses 

homogenisasi yang kurang tepat maka akan 

menyebabkan penyebaran lemak kurang merata sehingga 

membuat tekstur menjadi kasar dan banyak mengandung 

kristal es yang kasar dan tajam yang mengakibatkan es 

krim cepat meleleh pada suhu ruangan.  

Perlakuan P1 memberikan hasil kecepatan 

meleleh sebesar 26,01±0,54 (50 g/menit) merupakan 

perlakuan terbaik dan hasil ini lebih tinggi jika 

dibandingkan menurut Susilorini dan Sawitri (2006), 

bahwa kecepatan leleh es krim yang baik adalah antara  
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15 – 20 menit. Nilai yang dihasilkan pada viskositas akan 

berhubungan dengan nilai overrun, dilanjutkan pada nilai 

overrun yang akan mempengaruhi kecepatan meleleh es 

krim. Tingginya nilai overrun mengakibatkan waktu 

yang dibutuhkan dalam pelelehan  pada suhu ruang 

semakin cepat (Handayani, 2014) dan pengaruh proses 

pembuatan es krim mampu membentuk rongga-rongga 

udara yang besar pada adonan es krim dan membuat 

waktu pelelehan es krim. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Penggunaan daging buah siwalan sebanyak 10% 

menaikan daya ikat air sebesar 3,49 %, viskositas 

1054,00 cP, kecepatan meleleh 26,01 (50g/menit) 

dan menurunkan nilai kadar air sebesar 58,50 %. 

2.  Perlakuan terbaik yang berpengaruh terhadap 

kualitas es krim yaitu viskositas dan kecepatan 

meleleh terdapat pada perlakuan 1 dengan  

penambahan daging buah siwalan dengan 

konsentrasi 4%.  

5.2.   Saran 

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan daging buah siwalan terhadap kualitas es 

krim ditinjau daya ikat air, viskositas, kadar air, 

kecepatan meleleh. 
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Lampiran 1. Prosedur daya ikat air 

Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air menurut  

Imm et al., (2000).                       

1. Sampel sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam 

tabung sentrifuge  

2. Disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 

15 menit, suhu sampel  5 °C  

3. Cairannya (supernatant) dialirkan (di drain) 

secara perlahan  

4. Penimbangan berat pellet (gram)  

5. Daya Ikat Air (%) =  
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Lampiran 2. Prosedur uji viskositas dengan 

viskometer Zahro dan Nisa (2015)   

Prosedur pengukuran viskositas dengan viskometer es 

krim sebagai berikut: 

1.  Viskositas diukur menggunakan Brookfield 

Viscosimeter  

2.  Sampel diletakkan dalam beaker glass 250 mL  

3.  Jarum spindle no. 3 dipasang pada viscosimeter 

dan diatur kecepatan putarannya pada 60 rpm.  

4.  Bahan diukur viskositasnya  

5.  Skala yang ditunjuk oleh alat dibaca setelah 

jumlah putara tertentu Perhitungan : viskositas = 

angka pembacaan x faktor kalibrasi 
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Lampiran 3. Prosedur kadar air es krim (Achmad, 

2012) 

Prosedur kadar air sebagai berikut: 

1) Dioven cawan porselin pada suhu 105
0
C selama 1 

jam. 

2) Dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam 

eksikator 15 menit lalu ditimbang beratnya. 

3) Ditimbang sampel sebanyak 2 g diletakkan dalam 

cawan porselin. 

4) Dioven pada suhu 105
0
C selama 1 jam. 

5) Dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam 

eksikator 15 menit lalu ditimbang beratnya. 

6) Proses pengeringan dilakukan sampai didapat 

berat yang konstan 

7) Setelah didapat berat yang konstan kadar air 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kadar air  
     

 
        

Keterangan :     x: berat cawan (g) 

   y: berat sampel (g) 

   z: berat sampel dan cawan setelah 

dikeringkan (g) 
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Lampiran 4. Prosedur kecepatan meleleh menurut 

metode Zahro dan Nisa (2015)   

 Suhu dan kelembaban ruangan diukur  

1.  Sebagian es krim diambil dengan berat 

seseragam mungkin (misal 50 gram), dan 

ditempatkan pada cawan petri lalu dibekukan 

dalam freezer selama 24 jam.  

2. Sampel dari freezer diambil dan diletakkan 

pada suhu kamar dan dibiarkan sampai semua 

sampel meleleh.  

3. Waktu yang dibutuhkan sampai semua 

sampel meleleh dicatat dan selanjutnya 

dianalisis secara statistik. 
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Lampiran 5. Hasil analisis uji daya ikat air (%) es 

krim 

 

perlakuan  
ULANGAN     

1 2 3 4 JUMLAH RATAAN 

P0 0,51 0,62 0,58 0,78 2,49 0,62 

P1 0,56 0,98 0,58 0,67 2,79 0,69 

P2 0,48 0,53 0,75 0,55 2,31 0,57 

P3 0,75 0,84 0,73 0,88 3,20 0,80 

P4 0,89 0,96 0,86 0,78 3,49 0,87 

TOTAL 3,19 3,93 3,50 3,66 14,28   

 
Faktor Koreksi (FK) = (14,28)2/ 20 

 

 = 10,19592 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total   = (0,512+0,622+....+0,892) – FK 

 
  = 0,46608 

 

JK Perlakuan                 (2,492+2,792+2,312+3,202+3,492) –FK 

  = 

                               4 

  = 0,23918 

 

JK galat  = JK total – JK perlakuan 

    

= 0,4668 – 0,23918 

 
= 0,2269 
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TABEL ANALISIS VARIANSI 

  

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  4 0,24 0,06 3,95* 3,06 4,89 

Galat  15 0,23 0,02    

Total  19 0,47     

Kesimpulan: (**) tingkat penambahan daging siwalan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap daya ikat  es krim 

(Fhitung > F0.01). 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 5% 
  

 

SE =√                 

= √                   
  

 = 0,061495  

     

UJBD 5% 
 

P(konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,05) 2,614 2,794 2,998 3,016 

UJBD5% 0,160749 0,171818 0,184363 0,18847 
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Perlakuan  Rata-rata Notasi 

p2 2,31 a 

p0 2,49  b 

p1 2,79   c 

p3 3,20    d 

p4 3,49      e 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0.05) terhadap daya ikat air es krim. 
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Lampiran 6.Hasil analisis uji viskositas (cP) es krim 

 

 
 

Faktor Koreksi (FK) = (27378,00)2/ 20 

  

 = 37477744 
  

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total   = (9632+96422+....+18982) – FK 

 

  = 2311886 

 

JK Perlakuan       (38542+42162+54922+62272+75892) – FK 

  = 

                               4 

  = 2311877 

 
JK galat  = JK total – JK perlakuan 

    

= 2311886 -- 2311877 

 

= 85 

 

perlakuan  
ULANGAN     

1 2 3 4 JUMLAH RATAAN 

P0 963 964 963 964 3854,00 963,5 

P1 1055 1053 1054 1054 4216,00 1054,00 

P2 1373 1374 1373 1372 5492,00 1373,00 

P3 1557 1556 1558 1556 6227,00 1556,75 

P4 1898 1897 1897 1897 7589,00 1897,25 

TOTAL 6846 6844 6845 6843 27378,00   
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TABEL ANALISIS VARIANSI 

 

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

PERLAKUAN 4 2311,877 577969.3 1019,94** 3.06 4.89 

Galat 15 8.5 0.566667       

Total 19 2311886         

Kesimpulan: (**) tingkat penambahan daging siwalan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap viskositas  es krim 

(Fhitung > F0.01). 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

 

 

SE =√               = √                   
  

 = 0,376386 

 

UJBD 1% 

 

P(konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

ujbd 1% 1,569531 1,644808 1,693738 1,723849 
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perlakuan rata-rata notasi 

p0 963,500 a 

p1 1054,00  b 

p2 1373,00   c 

p3 1556,75    d 

p4 1897,25      e 

 Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang  sangat nyata (P<0.01) terhadap viskositas es krim. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Lampiran 7. Hasil analisis uji kadar air (%) es krim 

 

perlakuan  
ULANGAN     

1 2 3 4 JUMLAH RATAAN 

P0 59,15 58,00 58,65 59,34 235,14 58,78 

P1 58,05 57,97 59,70 58,30 234,02 58,50 

P2 53,60 54,46 54,90 53,60 216,56 54,14 

P3 53,65 53,45 51,75 53,55 212,40 53,10 

P4 49,35 48,43 47,87 49,05 194,70 48,67 

TOTAL 273,8 272,31 272,87 273,84 1092,82   

  

      Faktor Koreksi (FK)  = (1092,82)2/ 20 

 

 = 59712,78 

  

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total   = (59,152+58,002+....+49,352) – FK 

 

  = 289,3448 

 

JK Perlakuan    
(235.14

2
+234.02

2
+216.56

2
+212.40

2
+194.70

2
) – FK 

  = 

                               4 

  = 281,2883 

 

JK galat   = JK total – JK perlakuan 

      

= 289,3448 -- 281,2883 

 

= 8,0565 
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TABEL ANALISIS VARIANSI 

 

Kesimpulan: (**) tingkat penambahan daging siwalan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air  es krim 

(Fhitung > F0.01). 

 

UJBD 1% 

   

 

 

SE =√               = √                
  

 = 0,3663455 

 

 

UJBD 1% 

 

P(konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

UJBD 1% 1,5280362 1,601323 1,64896 1,678275 

 

 

 

perlakuan rata-rata Notasi 

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

PERLAKUAN 4 281,28 70,32 130,92** 3,06 4,89 

Galat 15 8,05 0,53       

Total 19 289,34         
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p1 48,675 a 

p0 53,100  b 

p3 54,140   b 

p2 58,505    c 

p4 58,785     c 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang  sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar air es krim. 
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Lampiran 8. Hasil analisis uji kecepatan meleleh 

(menit) es krim 

 

perlakuan  
ULANGAN     

1 2 3 4 JUMLAH RATAAN 

P0 22,22 21,40 22,38 20,29 86,29 21,5725 

P1 25,76 26,43 26,50 25,38 104,07 26,0175 

P2 30,56 31,42 31,27 29,40 122,65 30,6625 

P3 33,23 34,16 32,59 32,08 132,06 33,015 

P4 35,45 34,19 35,06 35,83 140,53 35,1325 

TOTAL 147,22  147,60  147,80 142,98 438,38 109,595 

 

Faktor Koreksi (FK)  = (438,38)2/ 20 

 

 = 9608,851 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total   = (22,222+21,42+....+35,452) – FK 
 

  = 8028,23 

 

JK Perlakuan (86,292+104,072+122,652+132,062+140,532) – FK 

  = 

                               4 

  = 8016,168 

 

JK galat   = JK total – JK perlakuan 

    

= 8028,23 – 8016,168 
 

= 10,061 
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TABEL ANALISIS VARIANSI 

 

 

Kesimpulan: (**) tingkat penambahan daging siwalan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kecepatan meleleh  

es krim (Fhitung > F0.01). 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 1%  

   

 

SE =√               = √                   
  

 = 0,4095078 

 

 

UJBD 1% 

 

P(konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

UJBD 1,7076477 1,789549 1,842785 1,875546 

 

 

 

 

 

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

PERLAKUAN 4 480,65 120,16 179,13** 3,06 4,89 

Galat 15 10,06 0,67       

Total 19 490,71         
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Perlakuan  Rata-Rata Notasi 

p0 21,5725 a 

p1 26,0175  b 

p2 30,6625   c 

p3 33,0150    d 

p4 35,3125      e 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang  sangat nyata (P<0.01) terhadap kecepatan meleleh es krim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


