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CONCENTRATION AS STABILIZERS ON ICE 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to find out the best 

concentration of Aloe barbadensis Miller gel on ice cream 

in terms of viscosity, overrun, melting rate, and total solids. 

The method of this research was experiment with 

Completely Randomized Design (CRD) by using 5 

treatments and 4 times replication. The treatments were 0 %; 

1,5 %; 3 %; 4,5 % and 6 % of Aloe barbadensis Miller gel 

from Ice Cream Mix weight. The result of this research 

showed that concentration of Aloe barbadensis Miller gel 

gave highly significant difference effect (P≤0.01) on 

viscosity, melting rate, total solids and did not give 

significantly difference effect (P>0.05) on overrun. 

Conclusion of this research was the adding of Aloe 

barbadensis Miller gel 4,5 % on ice cream gave the best 

result with score viscosity was 1358,85 cp, overrun was 

75,42 %, melting rate 36,78 minutes/50 g and total solids 

was 35,31 %, gave the best quality of ice cream.  

 

Keywords: ice cream, Aloe barbadensis Miller, viscosity, 

overrun, melting rate, total solids 
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RINGKASAN 

 

 Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat 

melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada 

bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, 

bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan 

penambah citarasa Pembentukan rongga udara pada 

campuran bahan es krim hingga diperoleh pengembangan 

volume yang membuat es krim lebih ringan, tidak terlalu 

padat, dan mempunyai tekstur yang lembut merupakan 

prinsip pembuatan es krim. Permasalahan yang sering 

timbul pada proses pembuatan es krim adalah tekstur 

yang tidak lembut, viskositas yang rendah, kecepatan 

meleleh yang cepat, dan overrun rendah. Peningkatan 

kualitas es krim dapat dilakukan dengan penambahan 

bahan pembentuk gel (gelling agents), bahan pengental 

atau bahan penstabil.  

 Penggunaan gel lidah buaya (Aloe barbadensis 

Miller) diharapkan dapat digunakan sebagai stabilizers 

pada pembuatan es krim. Polisakarida gel lidah buaya 

terutama terdiri dari Glukomanan serta sejumlah kecil 

Arabinan dan Galaktan. Gel Aloe barbadensis Miller 

mengandung mannose-phosphate, beta-1,4 acetylated 

mannan, glucomannans, alprogen glucoprotein dan 
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Cglucosylchromone yang diduga mengandung efek 

hipoglikemik atau menormalkan kadar gula darah 

Penambahan gel lidah buaya pada es krim dapat 

digunakan sebagai alternatif pengganti bahan penstabil 

sintetis dan dapat bermanfaat untuk kesehatan. 

 Pengambilan data penelitian dimulai bulan 

Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 yang 

dilaksanakan di Laboratorium Keju dan di Laboratorium 

Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui konsentrasi gel lidah buaya yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau dari 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, dan total padatan. 

 Materi penelitian adalah es krim yang dibuat dari 

krim susu, susu skim, gula, garam emulsifier, susu sapi, 

dan gel lidah buaya (Aloe barbadensis Miller). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan 

yaitu penggunaan gel lidah buaya (Aloe barbadensis 

Miller) 0 % (P0); 1,5 % (P1); 3 % (P2); 4,5 % (P3); dan 6 

% (P4) dari bobot Ice Cream Mix. Variabel pengamatan 

dalam penelitian ini adalah viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh, total padatan, dan Indeks efektifitas. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, 

apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan gel lidah buaya pada es krim memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

peningkatan viskositas, penurunan kecepatan meleleh 
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dan peningkatan total padatan, tetapi tidak memberikan 

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

overrun, bahwa tidak menurunkan ataupun meningkatkan 

nilai overrun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rataan viskositas pada perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 

masing masing: 986,00; 1127,29; 1248,69; 1358,85; dan 

1414,86 cPs; overrun: 72,67; 73,84; 74,67; 75,42; dan 

74,26; kecepatan meleleh: 28,77; 29,68; 33,10; 36,78; 

dan 42,02; total padatan: 33,79; 34,38; 34,79; 35;31; dan 

35,97. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan gel lidah buaya yang tepat adalah 

pada konsentrasi 4,5 %, menghasilkan es krim dengan 

viskositas sebesar 1358,85 cp, overrun sebesar 75,42 %, 

waktu kecepatan meleleh 36,78 menit/50 g dan total 

padatan sebesar 35,31 %. Saran penelitian ini sebaiknya 

menggunakan gel lidah buaya pada konsentrasi 4,5 %  

dalam pembuatan es krim untuk mendapatkan kualitas es 

krim yang baik dan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang penggunaan tepung lidah buaya sebagai 

stabilizers es krim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang 

mempunyai nilai gizi dan palatabilitas yang tinggi. 

Kandungan zat gizi yang lengkap dan seimbang pada 

susu bermanfaat bagi setiap orang. Sifat palatabilitas 

pada susu yang tinggi memungkinkan susu diolah 

menjadi berbagai macam produk yang bercita rasa lezat. 

Susu dapat diolah dalam bentuk produk susu cair (liquid 

milk products) maupun produk susu non cair (non-liquid 

milk products). Produk susu cair yang banyak di pasaran 

adalah susu pasteurisasi, susu steril, susu kental manis, 

dan susu fermentasi cair, sedangkan produk susu non cair 

adalah berbagai jenis susu bubuk dan beberapa produk 

olahan dengan bahan baku dan bahan substitusi susu, 

misalnya keju, mentega dan es krim (Legowo, 

Nurwantoro, Albaari, Chairani dan Purbasari, 2003). 

 Proses pengolahan susu selalu berkembang 

sejalan dengan berkembangnya ilmu di bidang tekologi 

pangan. Proses pengolahan susu bertujuan untuk 

memperoleh produk olahan susu yang beraneka ragam, 

kualitas tinggi, kadar gizi tinggi, tahan simpan, sekaligus 

meningkatkan nilai tukar dan daya guna bahan 

mentahnya. Es krim adalah salah satu produk olahan susu 

yang sangat disukai oleh masyarakat dari berbagai usia, 

karena cita rasanya dan kandungan nutrisi yang lebih 
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tinggi dari susu yang tanpa dilakukan pengolahan. 

Peningkatan nilai gizi dan manfaat konsumsi es krim 

dapat dilakukan melalui diversifikasi produk dengan 

penambahan komponen-komponen yang bermanfaat 

(Guner, Ardic, Keles and Dogruer, 2007). 

 Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat 

melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada 

bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, 

bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan 

penambah citarasa Pembentukan rongga udara pada 

campuran bahan es krim hingga diperoleh pengembangan 

volume yang membuat es krim lebih ringan, tidak terlalu 

padat, dan mempunyai tekstur yang lembut merupakan 

prinsip pembuatan es krim. Permasalahan yang sering 

timbul pada proses pembuatan es krim adalah tekstur 

yang tidak lembut, viskositas yang rendah, kecepatan 

meleleh yang cepat, dan overrun rendah (Elisabeth, 

2007). 

 Peningkatan kualitas es krim dapat dilakukan 

dengan penambahan bahan pembentuk gel (gelling 

agents) atau bahan penstabil. Penggunaan bahan 

penstabil memiliki beberapa fungsi, yaitu 

mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah 

pembentukan kristal es yang besar, menurunkan 

kecepatan meleleh, memperbaiki sifat produk dan 

memperbaiki tekstur. Tekstur es krim juga dapat 

diperoleh dari proses pembekuan cepat yang akan 
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menghasilkan tekstur es berukuran kecil dan halus serta 

lembut (Idris, 2003). 

 Penggunaan gel lidah buaya (Aloe barbadensis 

Miller) diharapkan dapat digunakan sebagai stabilizers 

pada pembuatan es krim. Endang dan Prasetyastuti 

(2010) menyatakan bahwa serat yang terkandung dalam 

lidah buaya adalah serat yang bersifat larut air seperti 

Glukomanan. Wang and Johnson (2006) menyatakan 

bahwa, polisakarida gel lidah buaya terutama terdiri dari 

Glukomanan serta sejumlah kecil Arabinan dan Galaktan. 

Glukomanan merupakan serat yang stabil. Bahan 

penstabil didalam es krim umumnya merupakan 

kelompok polisakarida yang umum digunakan dalam 

formula es krim. Bahan penstabil pada pembuatan es 

krim berfungsi untuk melembutkan tekstur, menambah 

viskositas pada bagian air yang tidak membeku dan 

mempertahankannya, sehingga air tersebut tidak 

berpindah posisinya. Tekstur es krim akan menjadi kasar 

karena akan terbentuk kristal-kristal es jika tanpa 

penambahan bahan penstabil, (Padaga dan Sawitri, 

2005). 

 Gel Aloe barbadensis Miller mengandung 

mannose-phosphate, beta-1,4 acetylated mannan, 

glucomannans, alprogen glucoprotein dan 

Cglucosylchromone yang diduga mengandung efek 

hipoglikemik atau menormalkan kadar gula darah (Afaf, 

Abuelgasim, Maha, Osman and Elmahdi, 2008). Lidah 

buaya bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam 
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darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, 

menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan 

penyakit kanker (Furnawanthi, 2002). Penambahan gel 

lidah buaya pada es krim dapat digunakan sebagai 

alternatif pengganti bahan penstabil sintetis dan dapat 

bermanfaat untuk kesehatan. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui kegunaan polisakarida gel 

yang terkandung dalam gel lidah buaya (Aloe 

barbadensis Miller) sebagai bahan penstabil pada 

pembuatan es krim, sehingga menghasilkan es krim yang 

berkualitas baik ditinjau dari viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh, dan total padatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah penelitian ini adalah Lidah buaya (Aloe 

barbadensis Miller) merupakan bahan lokal yang 

mempunyai potensi sebagai bahan penstabil 

dibandingkan dengan bahan kimia buatan pabrik. Sejauh 

ini, pemanfaatan lidah buaya hanya sebatas tanaman 

obat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

menentukan konsentrasi gel lidah buaya  yang tepat 

untuk menghasilkan es krim yang berkualitas baik 

ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, dan 

total padatan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

konsentrasi gel lidah buaya yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau dari 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, dan total padatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Sumber informasi, masukan dan pertimbangan 

lebih lanjut tentang penggunaan gel lidah buaya 

sebagai stabilizers pada pembuatan es krim. 

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

dan penelitian oleh pihak - pihak yang terkait 

dengan penelitian ini. 

3. Bahan informasi dan pertimbangan dalam 

penerapannya di masyarakat untuk 

mengkonsumsi produk olahan susu yang bergizi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Susu dapat diolah dalam bentuk produk susu cair 

(liquid milk products) maupun produk susu non cair 

(non-liquid milk products). Produk susu cair yang banyak 

di pasaran adalah susu pasteurisasi, susu steril, susu 

kental manis, dan susu fermentasi cair, sedangkan produk 

susu non cair adalah berbagai jenis susu bubuk dan 

beberapa produk olahan dengan bahan baku dan bahan 

substitusi susu, misalnya keju, mentega dan es krim 
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(Legowo, Nurwantoro, Albaari, Chairani dan Purbasari, 

2003). 

 Es krim merupakan salah satu produk susu non 

cair. Prinsip pembuatan es krim adalah pembentukan 

rongga udara pada campuran bahan es krim hingga 

diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim 

lebih ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai tekstur 

yang lembut. Permasalahan yang sering timbul pada 

proses pembuatan es krim adalah tekstur yang tidak 

lembut, viskositas yang rendah, kecepatan meleleh yang 

cepat, dan overrun rendah (Elisabeth, 2007). 

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan 

es krim adalah tekstur yang tidak lembut, viskositas yang 

rendah, kecepatan meleleh yang cepat, dan overrun 

rendah (Elisabeth, 2007). 

 Peningkatan kualitas es krim dapat dilakukan 

dengan penambahan bahan pembentuk gel (gelling 

agents) atau bahan penstabil. Penggunaan bahan 

penstabil memiliki beberapa fungsi, yaitu 

mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah 

pembentukan kristal es yang besar, menurunkan 

kecepatan meleleh, memperbaiki sifat produk dan 

memperbaiki tekstur. Tekstur es krim juga dapat 

diperoleh dari proses pembekuan cepat yang akan 

menghasilkan tekstur es berukuran kecil dan halus serta 

lembut (Idris, 2003). Penggunaan gel lidah buaya 

diharapkan dapat digunakan sebagai stabilizers pada 

pembuatan es krim.  
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 Endang dan Prasetyastuti (2010) menyatakan 

bahwa serat yang terkandung dalam lidah buaya adalah 

serat yang bersifat larut air seperti Glukomanan. Wang 

and Johnson (2006) menyatakan bahwa, polisakarida gel 

lidah buaya terutama terdiri dari Glukomanan serta 

sejumlah kecil Arabinan dan Galaktan. Glukomanan 

merupakan serat yang stabil. Bahan penstabil didalam es 

krim umumnya merupakan kelompok polisakarida yang 

umum digunakan dalam formula es krim. Bahan 

penstabil pada pembuatan es krim berfungsi untuk 

melembutkan tekstur, menambah viskositas pada bagian 

air yang tidak membeku dan mempertahankannya, 

sehingga air tersebut tidak berpindah posisinya. Tekstur 

es krim akan menjadi kasar karena akan terbentuk kristal-

kristal es jika tanpa penambahan bahan penstabil, 

(Padaga dan Sawitri, 2005) 

 Hasil penelitian terdahulu oleh Handayani dan 

Sutrisno (2012) melaporkan bahwa penambahan tepung 

konjak yang mengandung Glukomanan sebagai bahan 

penstabil pada es krim meningkatkan nilai viskositas, 

overrun, total padatan dan menurunkan kecepatan 

meleleh es krim. Penggunaan gel lidah buaya yang 

mengandung Glukomanan diharapkan mampu 

memperbaiki kualitas es krim ditinjau dari viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh dan total padatan. 
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Susu 

Dapat diolah dalam bentuk produk es krim 

Pembentukan rongga udara pada campuran bahan es krim hingga diperoleh 

pengembangan volume yang membuat es krim lebih ringan, tidak terlalu padat, 

dan mempunyai tekstur yang lembut merupakan prinsip pembuatan es krim. 

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan es krim adalah tekstur 

yang tidak lembut, viskositas yang rendah, kecepatan meleleh yang cepat, dan 

overrun rendah. 

 

Peningkatan kualitas es krim dapat dilakukan dengan penambahan bahan 

pembentuk gel (gelling agents), bahan pengental atau bahan penstabil. 

Penggunaan gel lidah buaya 

(Aloe barbadensis Miller.) 

Wang and Johnson (2006) menyatakan bahwa, 

polisakarida gel lidah buaya terutama terdiri dari 

glukomanan serta sejumlah kecil arabinan dan 

galaktan. Glukomanan merupakan serat yang 

stabil. 

Polisakarida gel lidah buaya 

sebagai bahan penstabil es 

krim 

 

Memperbaiki kualitas es krim ditinjau dari viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh dan total padatan. 

Bahan penstabil didalam es krim umumnya 

merupakan kelompok polisakarida yang biasa 

digunakan dalam formula es krim (Padaga dan 

Sawitri, 2005). 

Handayani dan Sutrisno (2012) melaporkan 

bahwa penambahan tepung konjak yang 

mengandung Glukomanan sebagai bahan 

penstabil pada es krim meningkatkan nilai 

viskositas, overrun, total padatan dan 

menurunkan kecepatan meleleh es krim. 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

 Polisakarida gel lidah buaya terutama terdiri dari 

glukomanan serta sejumlah kecil arabinan dan galaktan 

dengan konsentrasi yang tepat mampu menghasilkan es 

krim yang berkualitas baik ditinjau dari viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh dan total padatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

  Es krim merupakan produk makanan beku yang 

dibuat dari kombinasi bahan-bahan es krim yaitu susu, 

pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan perasa 

(Marshall, Goff and Hartel, 2003). Es krim adalah 

produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi 

proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang 

terdiri dari susu dan produk susu, bahan pemanis, bahan 

penstabil, bahan pengemulsi, serta penambah citarasa 

(Elisabeth, 2007). Es krim adalah jenis makanan semi 

padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es 

krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun 

nabati, gula, dengan atau tanpa bahan makanan lain dan 

bahan tambahan makanan yang diijinkan (SNI, 1995). 

 Es krim juga didefinisikan produk olahan susu 

yang dibuat melalui proses pembentukan rongga udara 

pada bahan campuran es krim (Ice Cream Mix / ICM) 

sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim. Ice 

Cream Mix pada es krim dapat dibuat dari campuran 

susu, bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi 

dan cita rasa. Kunci sukses membuat es krim yang baik 

adalah ketepatan komposisi bahan-bahan yang digunakan 

pada proses pengolahan yang benar (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). 
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2.2 Bahan Penyusun Es Krim 

 Komposisi es krim terdiri dari susu, pemanis 

(gula), penstabil, pengemulsi, dan perasa. Bahan-bahan 

ini dicampur, dipasteurisasi dan dihomogenisasi sebelum 

dibekukan. Komposisi es krim bervariasi tergantung 

permintaan pasar namun yang umum adalah produk yang 

mengandung minimal 10 % lemak susu, 20 % total 

padatan susu, pemanis yang aman dan cocok serta 

penstabil, flavour, dan produk turunan susu (Marshall 

and Arbuckle, 2000). 

 

2.2.1 Susu 

 Komponen bioaktif susu diantaranya adalah 

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

terutama kalsium, hal ini menyebabkan produk-produk 

susu juga masih memiliki efek fungsional termasuk ice 

cream (Astawan, 2005). Susu merupakan bahan makanan 

yang bernilai gizi tinggi dapat digunakan sebagai 

makanan manusia segala umur, sehingga susu dapat 

dikatakan bahan makanan yang hampir sempurna. Susu 

mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan 

seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, 

dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Komposisi nutrisi dari susu sapi yaitu air 87,5 %, lemak 

3,9 %, laktosa 4,9 %, mineral 0,65 %, enzim, fosfolipid, 

dan beberapa jenis vitamin (Saleh, 2004). 
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 Karakteristik susu segar menurut Standard 

Nasional Indonesia 01-3141-1998 dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik Susu Segar menurut Standard 

Nasional Indonesia 01-3141-1998 

Karakteristik Syarat 

Berat jenis (pada suhu 27,5°C) 

minimum 

1,0280 

Kadar lemak minimum 3,0 % 

Kadar bahan tanpa lemak minimum 8,0 % 

Kadar protein minimum 2,7 % 

Warna, bau, rasa dan kekentalan Tidak ada 

perubahan 

Uji alkohol (70 %) Negatif 

Derajat asam 6-7° SH 

Uji katalase maksimum 3 (cc) 

Angka reduktase 2-5 jam 

Uji peroksidase positif 

Uji pemalsuan negatif 

Kotoran dan benda asing negatif 

Total kuman maksimum 1 x 106 

cfu/ml 

Salmonella dan E.coli (pathogen) negatif 

Koliform  20 cfu/ml 

Staphylococcus aureus 4 x 105 

cfu/ml 

Cemaran merkuri (Hg), Seng (Zn) dan 

Arsen (As) maks. 

0,5 ppm 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (1998). 
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2.2.2 Lemak Susu 

 Lemak susu merupakan bahan baku utama dalam 

pembuatan es krim. Beberapa pengaruh lemak susu 

terhadap es krim antara lain dapat memperkuat dan 

memperkaya flavour atau cita rasa es krim serta 

cenderung memperlambat laju proses pembuihan pada 

saat pembekuan adonan es krim. Lemak susu adalah 

lemak yang terkandung dalam susu. Lemak susu 

didominasi oleh asam lemak sekitar 95,8 %. Fungsi 

lemak susu adalah memberikan flavour khas creamy, 

membawa flavour larut lemak, menjadi pelumas di dalam 

mulut dan mempengaruhi struktur dan tekstur es krim 

(Marshall and Arbuckle, 2000). 

 Kadar lemak mempengaruhi tekstur pada es krim. 

Komposisi lemak yang semakin tinggi menurunkan 

kandungan padatan tanpa lemak dan laktosa. 

Pembentukan kristal es juga akan semakin menurun 

dengan semakin tingginya kandungan lemak, yang berarti 

es krim dengan kategori super premium biasanya 

memiliki tekstur yang lebih lembut. Selain itu, lemak 

susu juga dapat membantu dalam mengurangi kekerasan 

es krim dalam alat penyimpanan dingin, membantu 

dalam membuat dan mempertahankan bentuk es krim, 

serta menghasilkan es krim yang memiliki sifat mencair 

yang baik. Sumber lemak yang sering digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah krim segar, krim beku, susu 

kental, lemak hewani, dan lemak nabati (Marshall and 

Arbuckle, 2000). 
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 Krim susu merupakan bagian susu yang diperoleh 

dengan cara mendiamkan susu pada suhu dingin sampai 

terlihat bagian permukaan menjadi kekuningan untuk 

selanjutnya diambil atau dipisahkan. Krim susu dalam 

jumlah besar (skala industri) dapat dipisahkan dengan 

menggunakan alat pemisah sentrifugal yang disebut 

separator susu. Krim yang dipisahkan dengan separator 

susu biasanya mengandung lemak antara 40-55 % dan 

hanya meninggalkan 1-1,5 % lemak pada bagian susu 

skimnya (Susilorini dan Sawitri, 2006). Lemak susu 

dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan 

es krim, karena lemak susu dapat melembutkan tekstur, 

dimana lemak yang ada tersebut merata dengan ukuran 

yang homogen dan relatif kecil (Marshall, Goff and 

Hartell, 2003). Lemak susu memiliki kisaran titik cair 

antara 40°C sampai 40°C, 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 dan Sawitri, 2005). 

Keuntungan penggunaan krim dengan kadar lemak 

rendah (40 %) adalah memiliki daya simpan yang baik 

daripada yang berkadar lemak tinggi (Idris, 2003). 

  

2.2.3 Padatan Susu tanpa Lemak 

 Padatan Susu Tanpa Lemak (PSTL) adalah bagian 

yang tertinggal setelah lemak dan air dihilangkan dari 
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susu. Padatan susu tanpa lemak berfungsi untuk 

meningkatkan kekentalan dan ketahanan terhadap 

pelelehan serta menurunkan titik beku, membantu 

meningkatkan kapasitas overrun, dan merupakan sumber 

total padatan pada es krim. Padatan susu tanpa lemak 

(susu skim) yang terkandung di dalam es krim 

menyumbangkan kalsium dan fosfor sekitar 13.8 mg/g 

padatan susu tanpa lemak. Es krim juga mengandung 

fosfor dalam jumlah tidak terlalu banyak. Vitamin yang 

terkandung di dalam es krim adalah A, D, E, dan K serta 

sumber yang baik dari riboflavin, tiamin, piridoksin, dan 

asam pantotenat (Marshall and Arbuckle, 2000). 

 Padatan susu tanpa lemak mengandung 37 % 

protein, 55 % laktosa, dan 8 % mineral.  Protein susu 

skim berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, 

memberikan cita rasa, membantu pembentukan emulsi, 

membentuk busa yang mengikat udara dan air. Fungsi 

laktosa adalah memberikan rasa manis, mempertahankan 

palatabilitas es krim, dan menurunkan titik beku. Padatan 

susu tanpa lemak yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan tekstur es krim yang kasar akibat adanya 

kristalisasi laktosa. Batas maksimal padatan susu tanpa 

lemak dalam es krim adalah 42 %  (Marshall and 

Arbuckle, 2000).   

 Idris (2003) menyatakan bahwa susu skim 

merupakan produk susu yang biasa dipakai dalam 

pembuatan ice cream selain krim mentega, susu kental, 

dan susu bubuk. Susu skim dalam pembuatan ice cream 
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berfungsi sebagai bahan padatan tanpa lemak yang 

mengandung laktosa, protein dan mineral. Prihantoro 

(2002) menambahkan bahwa susu skim cenderung 

meningkatkan kekentalan ice cream mix dan membuat 

produk lebih tahan terhadap pelelehan. Kekentalan ice 

cream mix penting dalam memberi kepastian tentang 

overrun dalam pembuatan ice cream. 

 Susu skim merupakan sumber padatan tanpa 

lemak yang mengandung laktosa, kasein, protein whey, 

mineral dan abu. Protein dalam susu membantu 

terbentuknya tekstur yang kompak, lembut dan mencegah 

penampakan yang lembek serta tekstur yang kasar pada 

es krim, memberikan nilai overrun yang tinggi tanpa 

menyebabkan terjadinya tekstur yang snowy (Goff, 

2002). 

 

2.2.4 Sukrosa 

 Idris (2003) menyatakan bahwa, bahan pemanis 

yang biasa digunakan dalam pembuatan ice cream adalah 

gula pasir dan gula bit. Penggunaan gula sebanyak 14-16 

% akan menghasilkan ice cream yang sangat baik. Gula 

yang digunakan minimal 12,0 %, gula selain sebagai 

pemanis juga digunakan untuk memperoleh tekstur ice 

cream yang halus. Marshall and Arbuckle (2000) 

menyatakan bahwa, gula sebagai bahan pemanis pada es 

krim mengandung sekitar 99.9 % padatan, sangat mudah 

larut dan berdensitas 1.595 g/cc. Gula menurunkan titik 

beku es krim sehingga masih terdapat air yang tidak 
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membeku pada suhu penyajian es krim, yaitu sekitar -15 

hingga -18°C. Penggunaan sukrosa sebagai pemanis 

tunggal dapat memberikan efek buruk, yaitu dapat 

terbentuknya kristal-kristal pada permukaan es krim. 

 Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan 

tekstur es krim diakibatkan adanya kristalisasi laktosa 

yang menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir atau 

candy defect (Astawan, 2005). Penggunaan gula dalam 

konsentrasi yang terlalu banyak akan menurunkan 

kemampuan pengembangan (Marshall, Goff and Hartell, 

2003). Gula yang digunakan minimal 12%, gula juga 

dapat digunakan untuk memperoleh tekstur es krim yang 

lembut. Penggunaan gula sebanyak 14-16 % akan 

menghasilkan es krim yang lebih lembut (Idris, 2003). 

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan 

es krim adalah gula pasir. Bahan pemanis selain 

berfungsi untuk memberikan rasa manis juga berfungsi 

untuk meningkatkan cita rasa dan menurunkan titik beku 

dengan membentuk kristal es krim yang halus (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). 

 

2.2.5 Emulsifier 

  Bahan pengemulsi adalah komponen penyusun 

yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan 

pada adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering 

untuk tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang 

lebih lembut pada es krim, memberikan ketahanan 

terhadap pelelehan dan memberikan kontrol yang 
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sebenarnya dari produk pada saat proses pembekuan dan 

pengemasan. Bahan pengemulsi juga dapat mengurangi 

kecepatan tegangan permukaan antara dua fase yang 

dalam keadaan normal tidak saling melarutkan sehingga 

dapat bergabung membentuk pengemulsi (Syahrul, 

2005). Kuning telur biasa digunakan sebagai pengemulsi 

dalam ice cream untuk memberikan karakteristik rasa 

yang lezat, memperbaiki tekstur dan pembentukan 

struktur lemak, serta meningkatkan viskositas campuran. 

Konsentrasi pengemulsi yang biasa digunakan dalam 

pembuatan ice cream adalah 0,1 – 0,2 %. Pemberian 

kuning telur dapat ditambah sampai 0,6 – 1,0 % untuk 

memberikan efek khusus (Marshall, Goff and Hartell, 

2003). 

 Bahan pengemulsi ditambahkan dalam es krim 

untuk menghasilkan adonan yang merata, memperbaiki 

tekstur, serta untuk meratakan distribusi udara dalam 

struktur es krim. Fungsi bahan pengemulsi di dalam es 

krim adalah menambah kekompakan tekstur dan 

membuat es krim lebih kering pada saat dikeluarkan dari 

freezer, mengurangi laju pelelehan atau tahan terhadap 

perubahan suhu yang mendadak, membantu dispersi dan 

aglomerasi lemak, membentuk tekstur yang halus, dan 

memberikan kesan tidak terlalu dingin di mulut pada saat 

dimakan. Dua tipe emulsifier yang banyak digunakan 

pada pembuatan es krim adalah: (1) mono- dan 

digliserida dan (2) turunan polioksietilena dari alkohol 

heksahidrik (umumnya sorbitol), glikol dan ester glikol 

18 



(Marshall and Arbuckle, 2000). Pengadukan dalam 

pengolahan es krim 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 bahan pengemulsi 

berperan. Bahan pengemulsi berguna untuk membangun 

distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan 

dalam membentuk sifat rasa atau tekstur halus dan 

pelelehan yang baik.  

 Bahan pengemulsi adalah kelompok bahan-bahan 

yang ditambahkan pada proses pembuatan es krim 

bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan 

distribusi udara dalam ICM, meningkatkan kekompakan 

bahan-bahan dalam ICM, sehingga diporeleh es krim 

yang lembut serta meningkatkan ketahanan es krim 

terhadap pelelehan. Contoh bahan pengemulsi adalah 

monogliserida, digliserida, sorboton ester dan kuning 

telur (Padaga dan Sawitri, 2005). Pada saat proses 

pengadukan saat pengolahan es krim akan merusak 

membran protein yang membuat globula lemak saling 

mendekat, akibatnya krim akan naik ke permukaan. 

Pengemulsi berguna untuk membangun distribusi 

struktur lemak dan udara yang menentukan dalam 

membentuk sifat, rasa, tekstur halus dan pelelehan yang 

baik (Widodo, 2003). Molekul emulsifier akan 

menggantikan membran protein, satu ujung molekul akan 

melarut di air, sedangkan ujung lainnya akan melarut di 
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lemak. Lesitin, molekul yang terdapat dalam kuning 

telur, adalah contoh emulsifier alami.  

 

2.2.6 Stabilizer 

  Bahan penstabil pada pengolahan es krim 

berfungsi untuk meningkatkan viskositas, sehingga dapat 

menambah karakteristik es krim saat dimakan. 

Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat untuk 

mencegah terbentuknya kristal es yang besar, karena 

membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat 

air dan meningkatkan viskositas. Partikel yang 

tersuspensi akan tertangkap dalam sistem tersebut dan 

tidak mengendap (Syahrul, 2005). Syahputra (2008) 

menyatakan bahwa bahan penstabil membentuk selaput 

berukuran mikro untk mengikat lemak, air, dan udara. 

Air yang terdapat pada es krim tidak akan mengkristal, 

dan lemak tidak akan mengeras. Bahan penstabil juga 

bersifat mengentalkan adonan, sehingga selapu-selaput 

yang tadi menjadi stabil. 

 Bahan penstabil yang dapat digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah CMC (carboxymethyl 

cellulose), karagenan, gelatin, guar gum, locust bean 

gum, arabic gum, dan sodium alginate sebanyak kurang 

lebih 0.1-0.5 %. Jumlah dan jenis bahan penstabil dalam 

es krim bervariasi tergantung komposisi adonan, waktu 

pembentukan, suhu dan tekanan. Carboxymethyl 

cellulose banyak digunakan oleh industri es krim sebagai 

pengganti gelatin. Carboxymethyl cellulose mempunyai 
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kelebihan yaitu tidak memerlukan waktu penuaan yang 

cukup lama sehingga mempersingkat waktu proses 

produksi. Carboxymethyl cellulose memiliki kapasitas 

mengikat air dan mudah larut di dalam adonan es krim. 

Kedua sifat tersebut penting sebagai bahan penstabil 

yang baik untuk es krim (Marshall and Arbuckle, 2000). 

 Bahan penstabil didalam es krim umumnya 

merupakan kelompok polisakarida yang biasa digunakan 

dalam formula es krim. Bahan penstabil pada pembuatan 

es krim berfungsi untuk melembutkan tekstur, menambah 

viskositas pada bagian air yang tidak membeku dan 

mempertahankannya, sehingga air tersebut tidak 

berpindah posisinya. Tanpa bahan penstabil, tekstur es 

krim akan menjadi kasar karena akan terbentuk kristal-

kristal es (Padaga dan Sawitri, 2005). Polisakarida gel 

lidah buaya terutama terdiri dari glukomanan serta 

sejumlah kecil arabinan dan galaktan (Wang and 

Johnson, 2006). Bahan penstabil yang digunakan dalam 

es krim berfungsi untuk memperbaiki stabilitas emulsi, 

meningkatkan kehalusan tekstur, dan memperlambat 

melelehnya es krim saat disajikan. Penggunaan 

konsentrasi penstabil yang tinggi akan menyebabkan 

pelelehan yang lambat (Sundari dan Saati, 2007). 

 Penggunaan bahan penstabil memiliki beberapa 

fungsi, yaitu mempertahankan stabilitas emulsi, 

mencegah pembentukan kristal es yang besar, 

menurunkan kecepatan meleleh, memperbaiki sifat 

produk dan memperbaiki tekstur. Tekstur es krim juga 
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dapat diperoleh dari proses pembekuan cepat yang akan 

menghasilkan tekstur es berukuran kecil dan halus serta 

lembut (Idris, 2003). Marshall, Goff and Hartell (2003) 

menyatakan bahan penstabil adalah hidrofilik yang dapat 

menurunkan konsentrasi air bebas dengan mengikat air 

tersebut sehingga dapat mengurangi 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. Air 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. Fungsi utama dari penggunaan bahan 

penstabil adalah mengikat air dan menghasilkan 

kekentalan yang tepat untuk membatasi pembentukan 

kristal es dan kristal laktosa, terutama selama suhu 

penyimpanan berfluktuasi. Selain itu dapat memberikan 

udara kepada adonan selama pembekuan, meningkatkan 

kekuatan bentuk es krim, tekstur serta berpengaruh 

terhadap suhu leleh pada produk. 

 

2.2.7 Garam  

 Garam adalah senyawa ionik yang dihasilkan dari 

proses netralisasi atau reaksi antara logam dengan asam. 

Penggaraman bahan pangan biasanya diikuti dengan 

pengeringan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air 

sehingga bakteri akan terhambat. Kemurnian garam dapat 
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mempengaruhi mutu bahan pangan yang digarami, jika 

garam dapur murni digunakan, maka bahan pangan akan 

lunak (Moeljanto, 2002).  

 Berbagai garam telah dipergunakan untuk 

membantu agar lemak tidak terpisah saat pengocokan 

pada waktu pembekuan dan untuk membentuk tekstur 

yang lembut. Garam yang digunakan ditambahkan 

sebanyak 0,1-0,2 %. Garam dipergunakan untuk 

memperbaiki tekstur es krim. Garam mineral dicampur 

dengan bahan penstabil sebelum proses pembuatan es 

krim. Garam dipastikan mempengaruhi kemantapan 

emulsi melalui beberapa mekanisme yang melibatkan 

protein susu (Marshall et al. 2003). 

 Fungsi utama garam ialah untuk mengatur rasa. 

Garam dapat memberikan rasa pada bahan-bahan lainya 

dan membantu untuk meningkatkan sifat-sifat adonan 

serta dapat berfungsi untuk penguat citarasa (Winarno, 

2004) 

 

2.2.8 Bahan Perasa 

Bahan lain yang sering ditambahkan ke dalam 

adonan es krim adalah bahan pencitarasa (flavour). 

Bahan pencitarasa yang ditambahkan dapat berupa 

senyawa sintetik maupun alami. Bahan pencitarasa yang 

sering digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

vanila, coklat, strawberry, buah-buahan, dan kacang. Ada 

dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

bahan pencitarasa, yaitu jenis dan intensitasnya. Pewarna 
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kadang-kadang ditambahkan untuk memperoleh warna 

yang menarik atau lebih mengintensifkan warna produk 

akhir dan umumnya disesuaikan dengan citarasa es krim 

(Marshall, Goff and Hartell 2003). Penambahan flavour 

pada es krim berfungsi untuk memberikan citarasa 

tertentu. Vanila adalah flavor es krim yang paling disukai 

masyarakat. Flavor vanila yang ditambahkan dapat 

berupa ekstrak vanila, vanilin sintetis ataupun 

campurannya (Marshall and Arbuckle, 2000). 

 

2.3  Nilai Gizi Es Krim 

Komposisi es krim bermutu tinggi sarat dengan 

energi, protein dan lemak, terutama lemak jenuh. Tabel 

2. menyajikan komposisi gizi es krim per 100 gram. 

 

Tabel 2. Kandungan gizi es krim per 100 g  
Kandungan Gizi Per 100 gram 

Energi 

Protein 

Lemak 

Kalsium 

Fosfor 

207 kal 

4 g 

  12,5 g 

123 mg 

99 mg 

Sumber : Astawan (2005).  

 

Es krim dapat ditambahkan dengan bahan 

pengemulsi dan perasa (flavour). Es krim terbukti 

memiliki beberapa fakta gizi yang didukung oleh bahan 

baku utamanya, yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu. 

Susu disebut sebagai makanan yang hampir sempurna 
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karena kandungan zat gizi yang lengkap. Selain air dan 

lemak, molekul-molekul tersebut mencakup protein, 

karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin A. 

C dan D. Susu termasuk dalam golongan pangan 

fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan yang 

memiliki efek kesehatan lain di samping efek zat gizinya. 

Susu mengandung beberapa komponen bioaktif yang 

memiliki efek kesehatan yang signifikan. Komponen 

bioaktif susu diantaranya adalah protein susu, laktosa, 

asam-asam lemak dan mineral, terutama kalsium. Hal ini 

menyebabkan produk-produk turunan susu juga masih 

memiliki efek fungsional, termasuk es krim (Astawan, 

2005). 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim 

2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim 

 Idris (2003) menyatakan bahwa, perhitungan 

komposisi es krim dilakukan dengan menetapkan terlebih 

dahulu bahan-bahan yang akan digunakan sebagai 

adonan es krim atau ICM, kemudian dilakukan analisis 

komposisi masing-masing bahan. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut dilakukan perhitungan mengenai jumlah 

masing-masing bahan yang diperlukan dalam menyusun 

ICM untuk menghasilkan es krim dalam jumlah tertentu 

yang dikehendaki. Perhitungan tentang jumlah bahan – 

bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan es krim 

didasarkan setidak-tidaknya atas dua macam 

pertimbangan. 
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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 susu 

pabrik harus mempunyai rasa maupun sifat fisik 

yang sama, jadi produk harus mempunyai mutu 

yang seragam. 

2. Pertimbangan kedua mengenai pentingnya 

perhitungan 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 menyusun ICM 

untuk menghasilkan es krim dalam jumlah 

tertentu yang dikehendaki. 

 

2.4.2 Pencampuran Bahan (Mixing) 

 Mixing merupakan proses mencampurkan semua 

bahan 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 adonan es krim. Susu cair dan bahan 

pengemulsi selanjutnya dipasteurisasi hingga hampir 

mengental selanjutnya ditambahkan dengan susu bubuk 
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full krim dan susu bubuk skim sambil diaduk hingga 

kental untuk selanjutnya ditambakan gula sedikit demi 

sedikit dan kembali diaduk hingga merata (Muse and 

Hartel, 2004). 

 Tahap awal dalam pembuatan es krim adalah 

mencampurkan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

es krim. Sebelumnya, harus dilakukan perhitungan 

komposisi masing-masing bahan untuk menghasilkan es 

krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan total yang 

dikehendaki (Saleh, 2004). Pencampuran bahan 

dilakukan dengan cara melarutkan atau mencampurkan 

bahan – bahan kering ke dalam bahan cair pada kondisi 

hangat (dibawah suhu pateurisasi). Susu segar yang 

digunakan harus dipanaskan kemudian pada suhu ± 40°C 

(hangat) campuran gula dan susu skim dimasukkan 

sambil diaduk hingga tercampur rata. Kuning telur yang 

telah dikocok dan bahan penstabil (gelatin atau CMC) 

dimasukkan, sambil terus dipanaskan dan diaduk rata 

sampai diperoleh campuran yang homogen yang disebut 

ICM (Padaga dan Sawitri, 2005). Campuran bahan yang 

akan dibekukan menjadi ice cream disebut Ice Cream 

Mix (ICM) (Idris, 2003). 

  

2.4.3 Pembekuan (Freezing) 

 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 
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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 (Rohana, 2002). 

Pembekuan ICM merupakan salah satu tahapan yang 

penting dalam pembuatan ice cream, hal ini tergantung 

dari kualitas, palatabilitas, dan hasil akhir produk. 

Pembekuan meliputi dua bagian yaitu: (1) pembekuan 

dengan cepat sambil diaduk agar udara masuk dan 

mengurangi pembentukan kristal es, dan (2) sebagian 

produk beku dikeraskan tanpa pengadukan pada suhu 

rendah untuk melepaskan panas dengan cepat (Marshall 

and Arbukle, 2000). 

 Proses pembekuan terdiri dari dua tipe, yaitu 

continous freezen dan batch freezen. Pada continous 

freezen, bahan-bahan dimasukkan dalam freezer sambil 

dilakukan pengadukan dan pembekuan. Produk hasil 

pembekuan langsung dikemas dan diletakkan untuk 

proses pengerasan. Pada proses batch freezen, 

pencampuran dan pembekuan dilakukan secara terpisah 

(Marshal et al. 2003). Proses pembekuan dilakukan 

dengan cepat untuk mengurangi ukuran kristal es dan 

membentuk tekstur yang halus. Selama proses 

pembekuan, suhu adonan diturunkan dari suhu aging ke 

suhu pembekuan. Dalam pembekuan terdapat empat fase, 

yaitu (1) penurunan suhu dari suhu aging ke suhu 

pembekuan (-2.5°C sampai -12°C), (2) pembekuan 
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sebagian air dalam adonan, (3) penangkapan udara ke 

dalam adonan, dan (4) pengerasan es krim. Pembekuan 

adonan adalah untuk membekukan sebagian air dalam 

adonan. Tujuannya adalah memperbaiki palatabilitas dan 

untuk mendapatkan efek rasa dingin pada makanan 

tersebut. Produk makanan termasuk es krim dapat 

disimpan beberapa minggu tanpa mengalami penurunan 

mutu sama sekali (Dessrosier and Tressler, 2001). 

 

2.4.4 Pengerasan (Hardening) 

 Proses pengerasan dilakukan di dalam freezer 

pada suhu -20°C  sampai -40°C, karena pada suhu 

tersebut air yang tersisa kebanyakan dapat membeku. 

Suhu di bawah -35°C, es krim menjadi lebih stabil dan 

tidak memungkinkan terjadinya kristalisasi sehingga 

membentuk kristal es yang besar (Park and Myunghee, 

2013). Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi 

tekstur produk akhir, semakin cepat pembekuan semakin 

kecil kristal yang terbentuk, sehingga tekstur produk 

akhir lebih halus. Proses untuk mempercepat pembekuan 

biasanya dilakukan dalam ruangan pengeras, dengan cara 

mensirkulasi udara, cara ini tidak hanya mempercepat 

pembekuan tetapi juga dilihat dari segi biaya lebih 

ekonomis (Idris, 2003). 

 Marshall et al. (2003) menyatakan 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 
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es, masuknya udara (overrun), dan stabilisasi emulsi 

lemak. Lamanya proses pengerasan tergantung pada 

ukuran dan bentuk kemasan, luas permukaan kemasan, 

suhu medium pendingin, kecepatan pergerakan udara 

pendingin, dan suhu awal produk. Proses pengerasan es 

krim dapat dilakukan dengan menyimpan es krim di 

dalam ruangan bersuhu -20°C sampai -50°C selama 

minimum 4 jam (Herijanto, 1994). Penyimpanan es krim 

sebaiknya dilakukan pada suhu -25ºC dan tidak fluktuatif 

karena akan mengurangi kualitas dan umur simpan 

(Walstra et al. 2003). Perubahan fisik es krim juga dapat 

terjadi selama penyimpanan. Tekstur es krim menjadi 

keras dan sulit disendok apabila seluruh air membeku 

selama penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 2005). Bila es 

krim tidak disimpan dengan baik, sebagian es krim yang 

mencair akan membentuk kristal es yang lebih besar dan 

ketika kembali dimasukkan ke pendingin. Hal ini akan 

mengakibatkan teksturnya menjadi semakin kasar dan 

tidak enak di mulut.  

 

2.5  Kualitas Es Krim 

 Kualitas es krim dapat dilihat dari overrun, waktu 

pelelehan, viskositas dan uji organoleptik yang 

ditentukan melalui uji hedonik meliputi cita rasa, aroma, 

tekstur dan warna (Ardiyastuti, 2001). Ice cream yang 

bermutu tinggi harus kaya lemak, rasanya manis dan 

teksturnya halus. Gula, stabilizer, bahan padatan tanpa 

lemak berperan dalam mempengaruhi mutu ice cream. 
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Standard es krim di Amerika Serikat mengandung tidak 

kurang dari 10% lemak susu, 20% total padatan susu dan 

penstabil tidak lebih dari 0,5% (Marshall dan Arbuckle, 

2000). Persyaratan komposisi es krim mix dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Persyaratan Komposisi Es krim Mix 

Unsur Komposisi 

Lemak susu 

Bahan kering tanpa lemak 

Bahan pemanis gula 

Bahan penstabil 

Bahan pengemulsi 

Air 

 10-16% 

  9-12% 

 12-16% 

 0-0,4% 

 0-0,25% 

 55-64 % 

Sumber : Padaga dan Sawitri, 2005 

  

 Di Indonesia, produk es krim memiliki ketentuan 

mutu yang diperbolehkan dan diatur dalam SNI No. 01-

3713-1995. Mutu es krim yang dipersyaratkan tercantum 

pada tabel 4. 
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Tabel 4. Persyaratan Mutu Es Krim 

No. Kriteria Uji Unit Standar 

1 Keadaan : 

Penampakan 

Rasa 

Bau 

 

         

       - 

 

Normal 

Normal 

Normal 

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

3 Gula dihitung sebagai 

sakarosa 

% (b/b) Min 8,0 

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

5 Jumlah padatan % (b/b) Min 34 

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/gram 

APM/gram 

Koloni/25 

Gram 

Koloni/25 

gram 

Maks 105 

<3 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Sumber : Standar Nasional Indonesia No. 01-3713-1995 
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2.5.1 Overrun 

 Overrun adalah peningkatan jumlah volume yang 

disebabkan oleh masuknya gelembung-gelembung udara 

dalam pembuihan (aerasi). Gelembung-gelembung udara 

tersebut keberadaannya dapat dipertahankan karena 

diselubungi oleh lapisan globula-globula lemak dalam 

sistem emulsi. Ice cream mix yang mempunyai viskositas 

(kekentalan) tinggi akan mengalami kesulitan 

mengembang, sehingga menghasilkan overrun yang 

rendah. (Marshall et al., 2003). Padaga dan Purnomo 

(1993) menyatakan bahwa fungsi utama dari rongga 

udara pada ice cream yaitu membuat ice cream menjadi 

ringan dan tidak terlalu padat, membuat ice cream 

menjadi lembut, sehingga dapat berubah bentuk saat 

dimakan dan mengurangi rasa dingin yang berlebihan. 

Menurut Padaga dan Sawitri (2005), ice cream yang 

berkualitas memiliki overrun berkisar antara 70 – 80 % 

sedangkan untuk industri rumah tangga berkisar antara 

35 – 50 %. Overrun akan mempengaruhi tekstur dan 

kepadatan yang sangat menentukan kualitas ice cream. 

 Overrun ditentukan melalui perhitungan 

pengembangan volume es krim dari volume adonan, 

sedangkan viskositas ditentukan melalui perbedaan 

kekentalan adonan dan es krim yang telah dilelehkan 

(Ardiyastuti, 2001). Marshall and Arbuckle (2000) 

menyatakan bahwa, overrun akan meningkatkan volume 

adonan. Penambahan volume es krim terjadi melalui 

proses pemutaran dan pembekuan pada alat pembuat es 
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krim atau ice cream maker, udara yang terperangkap di 

dalam es krim yang mengakibatkan terjadinya 

penambahan volume. Berbagai tipe overrun pada frozen 

dessert dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tipe Overrun pada Frozen Dessert 

Produk  Overrun (%)  

Es krim superpremium  

Es krim premium  

Es krim, dalam kemasan  

Es krim, dalam tangki  

Sherbet  

Es susu  

Es krim lembut  

Milk shake  

20 - 40  

60 - 75  

75 - 90  

90 - 100  

30 – 40  

25 - 30  

30 - 50  

10 -15  

Sumber: Marshall and Arbuckle (2000) 

 

 Overrun es krim merupakan pengembangan 

volume dan terbentuk karena adanya proses agitasi 

(pengadukan) saat pembekuan. Es krim yang tidak 

memiliki overrun akan berbentuk seperti gumpalan 

massa yang keras. Overrun yang rendah (< 30 %) akan 

membuat es krim beku menjadi keras, sedangkan overrun 

yang tinggi (> 140 %) menyebabkan es krim menjadi 

terlalu lunak.  Overrun dalam es krim mampu 

mengurangi pembentukan kristal es yang besar. Overrun 

mencerminkan kemampuan pembuihan dan kemantapan 

buih yang berkaitan dengan penurunan tegangan 

permukaan pada sistem yang terdiri atas udara dan air, 
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yang disebabkan absorbsi oleh molekul protein (Marshall 

and Arbuckle, 2000) 

 Thaiudom et al. (2008) yang menyatakan bahwa, 

bahan penstabil komersial seperti LBG dan gum guar 

serta pati tapioka dimodifikasi seperti OSA, AS, dan HPS 

berpengaruh pada system stabilitas busa dan overrun es 

krim. Busa pada campuran es krim yang berisi LBG dan 

gum guar cenderung lebih stabil. Bahan penstabil gum 

guar memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

overrun es krim instan dengan menjaga stabilitas busa es 

krim. Overrun menunjukkan penambahan volume 

adonan es krim (Ice Cream Mix) karena udara yang 

terperangkap di dalam campuran es krim (ICM) akibat 

proses agitasi. Overrun mempengaruhi tekstur dan 

kepadatan yang sangat menentukan kualitas es krim. 

Adanya udara dalam ICM akan membentuk rongga-

rongga udara yang akan segera terlepas bersamaan 

dengan melelehnya es krim. Makin banyak rongga udara 

menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh pada 

suhu ruang (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 

2.5.2  Kecepatan Meleleh 

 Marshall and Arbuckle (2000) menyatakan 

bahwa, Ice cream yang berkualitas menunjukkan cukup 

resisten terhadap pelelehan. Pelelehan yang lambat tidak 

dikehendaki karena mencerminkan adanya stabilizer 

yang berlebihan atau pengolahan adonan yang tidak 

memadai. Ice cream yang baik mempunyai kecepatan 
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meleleh antara 10 – 15 menit pada suhu kamar. 

Karakteristik kecepatan meleleh dari ice cream secara 

umum dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan 

penstabil, keseimbangan garam dalam bahan susu serta 

kondisi pemisahan pembuatan dan penyimpanan. 

 Marshall, Goff and Hartel (2003) menyatakan 

bahwa kecepatan meleleh juga dapat disebabkan oleh 

kadar lemak yang menurun, kerusakan lemak akan 

menstabilkan struktur udara dalam ice cream dan 

menyebabkan pelelehan. Sundari dan Saati (2007) 

menyatakan bahwa tidak terjadi interaksi antara jenis dan 

konsentrasi gelling agent (gum arab) terhadap waktu 

leleh pada pembuatan es krim, namun secara terpisah 

jenis gelling agents berpengaruh nyta dan konsentrasi 

gelling agents berpengaruh sangat nyata. 

 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 dengan kadar lemak rendah (Roland 

et al., 2000). Kualitas meleleh yang baik pada es krim 

adalah 15 – 20 menit pada suhu 20ºC (Marshall and 

Arbuckle, 2000). Marshall et al. (2003) menyatakan 

bahwa kecepatan meleleh secara umum dipengaruhi oleh 

bahan penstabil, bahan pengemulsi, keseimbangan garam 

dan bahan-bahan serta proses pengolahan dan 

penyimpanan. Es krim diharapkan tidak cepat meleleh 

pada suhu ruang namun cepat meleleh pada suhu tubuh 

yang diasumsikan dengan suhu pada rongga mulut 
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manusia. Semakin lama waktu yang diperlukan es krim 

meleleh pada suhu ruang berarti produk semakin stabil. 

 Herlambang, Harper and Thrap (2011) 

menyatakan lemak mempengaruhi laju mencairnya es 

krim. Semakin tinggi jumlah agregat lemak, ketahanan 

terhadap pelelehan es krim semakin tinggi. Muse and 

Hartel (2004) berpendapat bahwa kecepatan meleleh es 

krim dipengaruhi oleh jumlah udara yang terperangkap 

dalam bahan campuran es krim, kristal es yang terbentuk, 

serta kandungan lemak di dalamnya. Kandungan lemak 

yang ada dalam es krim berpengaruh terhadap waktu 

leleh es krim karena kristal lemak yang ada dalam es 

krim memiliki titik cair yang tinggi, yaitu -7,9 – 69,6 ºC 

tergantung asam lemak dan posisi asam lemak yang 

menyusun trigliserida. 

 Padaga dan Sawitri (2005) menyatakan bahwa es 

krim 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. Es krim dengan overrun kecil 

akan memiliki kecepatan meleleh yang cepat. Sedangkan 

es krim dengan overrun yang besar akan meleleh dengan 

lambat. Kecepatan meleleh yang besar ini dikarenakan 

kurangnya laju perambatan panas akibat besarnya 

volume udara dalam es krim. 
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2.5.3 Viskositas 

 Viskositas adalah tahanan yang timbul oleh 

adanya gesekan antar molekul-molekul di dalam zat cair 

yang mengalir. Viskositas susu merupakan salah satu 

parameter yang menentukan mutu susu. Partikel kasein 

berada pada titik isoelektris (pH 4,6) dimana afinitas 

partikel terhadap air menurun hingga terjadi presipitasi 

yang mengakibatkan viskositas susu. Viskositas dapat 

diukur melalui absolute maupun relative. Alat ukur untuk 

mengukur viskositas adalah viscometer, sedangkan unit 

pengukuran absolute adalah Poise. Susu segar memiliki 

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

dan Sawitri, 2006). 

 Sundari dan Saati (2007) menyatakan bahwa 

penggunaan gum arab pada konsentrasi 0,1; 0,3 dan 0,5 

% mempunyai kelarutan tinggi dalam air dingin, sol dari 

gum bersifat newtonian dan viskositasnya rendah dan 

berfungsi sebagai pengontrol kristal es dan glaze, selain 

itu dapat berfungsi untuk menstabilkan emulsi dan 

memantapkan flavor, sehingga penggunaan gum arab 

akan meningkatkan overrun es krim. Belizt and Grosch 

(2002) menyatakan bahwa viskositas dipengaruhi oleh 

konsentrasi dan Berat Molekul (BM) penstabil. Semakin 

tinggi nilai BM dan konsentrasi penstabil maka viskositas 

produk akan semakin meningkat. Katsuraya, Okuyama, 

Hatanaka, Oshima, Sato, and Matsuzaki (2003) 

menyatakan bahwa, glukomannan mempunyai BM yang 

tinggi (200-2000 kDa) dan viskositas yang besar jika 
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dilarutkan dalam air. Arbuckle and 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. Viskositas berpengaruh 

pada bentuk dan penerimaan rasa dari peroduk yang 

berupa cairan. Viskositas juga merupakan faktor yang 

signifikan dalam perhitungan yang berhubungan dengan 

proses pembuatan produk susu olahan cair. Viskositas 

dari produk olahan susu yang berupa cairan berkaitan 

dengan faktor-faktor yang terkandung didalamnya. 

Faktor-faktor tersebut meliputi kadar laktosa, kadar 

protein struktur kasein, hidrasi protein, kadar lemak, 

ukuran globula lemak serta bahan penstabil. Nilai 

viskositas pada produk olahan susu dapat dipengaruhi 

oleh tingkat konsentrasi larutan, suhu, dan keadaan 

dispersi dari bahan padatan. 

 

2.6.3 Total Padatan 

 Marshall and Arbuckle, (2000) menyatakan 

bahwa, total padatan pada es krim sebaiknya tidak lebih 

dari 40-42 %. Total padatan es krim bersumber pada 

susu, shortening, gula, stabilizer dan emulsifier. 

Hendriani (2005) menyatakan bahwa, padatan es krim 

yang dihasilkan berasal dari skim, krim, gula, bahan  

penstabil dan emulsifier. Komponen ini penting dalam 

pembentukan tekstur es krim dan meningkatkan nilai gizi 

es krim. Total padatan menggantikan jumlah air dalam 
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adonan, meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki tekstur 

yang dihasilkan. Semakin besar total padatan yang ada 

pada es krim maka semakin sedikit kandungan air yang 

ditambahkan es krim tersebut.  

 Marshall, Goff and Hartel (2003) menyatakan 

bahwa, total solid adalah semua komponen dalam susu 

kecuali air termasuk lemak susu, komponen-komponen 

lain selain lemak susu yang ada dalam susu. Total solid 

berkaitan dengan mutu produk. Produk dengan total solid 

rendah akan memiliki nilai viskositas rendah. Produk 

dengan viskositas rendah dianggap memiliki nilai gizi 

rendah, menimbulkan kesulitan dalam proses pengisian, 

terkontaminasi, mengakibatkan pembentukan Kristal 

laktosa yang besar. Produk yang terlalu kental dapat 

menimbulkan kesulitan dalam pengisian dan 

mengakibatkan peningkatan kekentalan produk selama 

proses penyimpanan (age thickening). 

 

2.6 Lidah Buaya 

 Tanaman lidah buaya (Aloe vera) lebih dikenal 

sebagai tanaman hias dan banyak digunakan sebagai 

bahan dasar obat-obatan dan kosmetika, baik secara 

langsung dalam keadaan segar atau diolah oleh 

perusahaan dan dipadukan dengan bahan-bahan yang 

lain. Tanaman lidah buaya termasuk keluarga liliaceae 

yang memiliki sekitar 200 spesies. Dikenal tiga spesies 

lidah buaya yang dibudidayakan yakni Aloe sorocortin 

yang berasal dari Zanzibar (Zanzibaraloe), Aloe 
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barbadansis miller dan Aloe vulgaris. Pada umumnya 

banyak ditanam di Indonesia adalah jenis barbadansis 

yang memiliki sinonim Aloe vera linn (Suryowidodo, 

2001). Jenis Aloe yang banyak dikenal hanya beberapa 

antara lain adalah Aloe nobilis, Aloe variegata, Aloe vera 

(Aloe barbadansis), Aloe feerox miller, Aloe arborescens 

dan Aloe schimperi (McVicar, 1994). 

Secara sistematis, tumbuhan lidah buaya ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

 Divisi   : Magnoliophyta  

 Kelas   : Liliopsida  

 Ordo   : Asparagales  

 Famili  : Asphodelaceae  

 Genus  : Aloe L.  

 Spesies   : Aloe vera L. (Hutapea, 2003). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aloe barbadansis Miller (Hutapea, 2003). 
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 Gambar 1 adalah salah satu contoh tanaman lidah 

buaya (Aloe barbadansis miller). Lidah buaya sama 

seperti tanaman lainnya yang mempunyai struktur akar, 

batang, daun dan bunga, namun yang sering digunakan di 

dalam pengobatan adalah bagian daun. Daun lidah buaya 

merupakan daun tunggal berbentuk tombak dengan 

helaian memanjang berupa pelepah dengan panjang 

mencapai kisaran 40–60 cm dan lebar pelepah bagian 

bawah 8–13 cm dan tebal antara 2–3 cm. Daunnya 

berdaging tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu- 

abuan dan mempunyai lapisan lilin di permukaan serta 

bersifat sukulen, yakni mengandung air, getah dan lendir 

yang mendominasi daun. Bagian atas daun rata dan 

bagian bawahnya membulat (cembung). Daun lidah 

buaya muda memiliki bercak berwarna hijau pucat 

sampai putih. Bercak ini akan hilang saat daun lidah 

buaya dewasa. Namun tidak demikian halnya dengan 

tanaman lidah buaya jenis kecil atau lokal. Hal ini 

kemungkinan disebabkan faktor genetiknya. Sepanjang 

tepi daun berjajar gerigi atau duri yang tumpul dan tidak 

berwarna (Furnawanthi, 2007). 

 

2.6.1 Gel Lidah Buaya 

 Hamman (2008) menyatakan bahwa, gel adalah 

bagian yang berlendir yang diperoleh dengan cara 

menyayat bagian dalam daun setelah eksudat dikeluarkan 

Ada beberapa zat terkandung didalam gel: 
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Tabel 6. Zat- zat yang terkandung di dalam gel 

Kelas Komponen 

Carbohydrates  Pure mannan, acetylated mannan 

(acemannan), acetylated glucomannan, 

glucogalactomannan, galactan, 

galactogalacturan, arabinogalactan, 

galactoglucoarabinomannan, pectic 

substance, xylan, cellulose  

Chromones  8-C-glucosyl-(2’-O-cinnamoyl)-7-O-

methylaloediol A, 8-C glucosyl-(S)- 

aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-methyl-(S)-

aloesol, 8-Cglucosyl-7-O-methylaloediol, 

8-C-glucosyl-noreugenin, isoaloeresin D, 

isorabaichromone, neoaloesin A  

Enzymes Alkaline phosphatase, amylase, 

carboxypeptidase, catalase, cyclooxidase, 

cyclooxygenase, lipase, oxidase,  

phosphoenolpyruvate carboxylase, 

superoxide dismutase  

Inorganic 

compounds 

Calcium, chlorine, chromium, copper, 

iron, magnesium, manganese, potassium, 

phosphorous, sodium, zinc 

Miscellaneous 

including  

organic compounds 

and  

lipids 

Arachidonic acid, γ-linolenic acid, 

steroids (campestrol,  

cholesterol, β-sitosterol), triglicerides, 

triterpenoid, gibberillin, lignins, 

potassium sorbate, salicylic acid, uric 

acid, saponin  

Non-essential and  

essential amino acids  

Alanine, arginine, aspartic acid, glutamic 

acid, glycine, histidine, hydroxyproline, 

isoleucine, leucine, lysine, methionine, 

phenylalanine, proline, threonine, 

tyrosine, valine 

Proteins  Lectins, lectin-like substance  

Saccharides  Mannose, glucose, L-rhamnose, 

aldopentose 

Vitamins  B1, B2, B6, C, β-carotene, choline, folic 

acid, α-tocopherol 

  Sumber : Hamman, 2008 
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 Yaron (2001) melaporkan bahwa, pelepah 

tanaman Aloe barbadansis miller terdiri dari beberapa 

bagian utama, yakni mucilage gel dan exudate (lendir). 

Bagian utama mucilage gel terdiri atas berbagai macam 

polisakarida (glucomannan, acetylated glucomannan, 

acemannan, galactogalacturan, dan 

galactoglucoarabinomannan), mineral (calcium, 

magnesium, potassium, sodium, iron, zinc, dan 

chromium), protein (enzim pectolytic, aloctin dan lectin 

(glikoprotein), serta jenis protein lain), ß- sitosterol, 

hidrokarbon rantai panjang, dan ester. Bagian utama 

exudate (lendir) terdiri atas yellow sap (lendir berwarna 

kuning) dan lendir tidak berwarna. Yellow sap 

mengandung berbagai komponen seperti anthraquinone 

beserta turunannya, aloin (barbaloin), dan aloe-emodin, 

sedangkan lendir tidak berwarna mengandung berbagai 

jenis komponen fenolik. Struktur molekul acemannan 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur molekul Acemannan (Yaron, 2001) 
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 Klein and Pennys (1998) menyatakan bahwa, gel 

pada daging lidah buaya mengandung polisakarida, yang 

bisa terasetilasi, sebagian terasetilasi atau tidak sama 

sekali. Tai-Nin Chow et al. (2004) menyatakan bahwa, 

aloe polisakarida terdiri dari rantai linier molekul ß-1-4-

linked glucose dan mannose, dimana mannose 

mendominasi. Hamman (2008) menyatakan bahwa gel 

lidah buaya memiliki spesifikasi diantaranya, solid antara 

0,46-1,31 % ; memiliki pH antara 3,5-4,7; kalsium antara 

98,2 – 448 mg/liter; magnesium antara 23,4 – 118 mg/l; 

asam malat antara 817,8-3427,8 mg/l. Struktur internal 

lidah buaya bersifat hidrofil, menyerap larutan polar dan 

berikatan dengannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data penelitian dimulai bulan 

Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 yang 

dilaksanakan di Laboratorium Keju Bagian Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk produksi es krim dan pengujian overrun 

serta kecepatan meleleh, sedangkan untuk pengujian 

viskositas dilaksanakan di Laboratorium Kimia 

Universitas Muhamadiyah Malang dan total padatan 

dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 

Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah es krim dengan 

penggunaan gel lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) 

dengan umur 9 bulan. Lidah buaya yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari Kelurahan 

Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 

dengan berbagai konsentrasi gel yaitu 1,5 %, 3 %, 4,5 5 

dan 6 %.       

Alat yang digunakan adalah Mixer merk miyako 

dengan 3 kecepatan, Ice Cream Maker merk Taylor 

model 8756-33, 3 phase, 208-230 volts, Freezer merk 

electrolux, tempat ice cream merk Tupperware, kertas 
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label, panci, mangkuk, pengaduk, timbangan digital merk 

ACIS, thermometer,  cup/kemasan/gelas, botol film, 

Viskometer Brookfield DVII+Pro dengan ukuran spindle 

3 pada suhu 20°C, cawan petri,  stopwatch, oven, gelas 

ukur, desikator, pipet volum. Bahan yang digunakan 

adalah susu krim bubuk, susu skim bubuk, garam, gula, 

emulsifier (quick) dan gel lidah buaya. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Penentuan konsentrasi pada penelitian Handayani dan 

Sutrisno (2012) yang menambahkan tepung konjak 

sebagai bahan penstabil pada es krim dengan kisaran 

konsentrasi sebesar 0 %; 0,2 %; 0,4 %; 0,6 % dan 0,8 % 

dari bobot ICM  

Perlakuan yang diujicobakan, yaitu : 

P0 = tanpa penggunaan gel lidah buaya. 

P1 = penggunaan gel lidah buaya 1,5 % dari bobot ICM. 

P2 = penggunaan gel lidah buaya 3 % dari bobot ICM. 

P3 = penggunaan gel lidah buaya 4,5 % dari bobot ICM. 

P4 = penggunaan gel lidah buaya 6 % dari bobot ICM. 

 Penentuan konsentrasi penelitian ini didasarkan 

pada hasil penelitian Padmadisastra et al., (2003) bahwa 

kadar air yang terkandung pada gel lidah buaya sebesar 

98,5 %. Penggunaan ICM setiap perlakuan tertera pada 
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Tabel 7, sedangkan perhitungan formula setiap perlakuan 

selengkapnya terdapat dalam Lampiran 6. 

 

Tabel 7. Formula ICM setiap perlakuan pada pengolahan 

es krim 

Bahan % Komposisi (g) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Krim susu 9 90 90 90 90 90 

Susu skim 9 90 90 90 90 90 

Gula 15 150 150 150 150 150 

Garam 0,2 2 2 2 2 2 

Emulsifier 2 20 20 20 20 20 

Susu sapi  64,8 648 648 648 648 648 

Total 100 100 100 100 100 `100 

Gel lidah 

buaya 

Sesuai 

perlakuan 

0 15 30 45 60 

Total ICM + 

gel lidah buaya 
 100 115 130 145 160 

 

Desain perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

 

Tabel 8. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P1U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P4U3 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

gel lidah buaya sebagai variabel bebas dan variabel tidak 

bebas, meliputi: 

1. Viskositas, prosedur pengujian menurut Moeefard 

dan Teharani (2008) tertera pada Lampiran 1. 

2. Overrun, prosedur pengujian menurut Susrini 

(2003) tertera pada Lampiran 2. 

3. Kecepatan meleleh, prosedur pengujian menurut 

Marshall et al. (2003) tertera pada Lampiran 3. 

4. Total padatan, prosedur pengujian menurut 

AOAC (1995) tertera pada Lampiran 4. 

5. Indeks efektifitas, prosedur pengujian menurut 

Susrini (2005) tertera pada Lampiran 5. 

 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengujian Viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh, dan total padatan, diolah 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2007. 

Hasil rata-rata yang diperoleh dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

(Yitnosumarto, 1993). Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Steel dan Torrie, 1993). 

Model matematika Rancangan Acak Lengkap sebagai 

berikut: 

Yij = µ + ai  + eij 
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di mana Yij adalah pengamatan pada perlakuan ke=i dan 

ulangan ke-j,; ai  adalah pengaruh perlakuan ke-i,  eij 

adalah kesalahan (error) pada  perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j. 

Penentuan perlakuan terbaik dalam penelitian dihitung 

menggunakan nilai indeks efektifitas (Susrini, 2005) 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Overrun: peningkatan jumlah volume yang 

disebabkan oleh masuknya gelembung-

gelembung udara dalam pembuihan (aerasi). 

2. Viskositas: suatu hambatan yang menahan zat 

cair, secara molekuler disebabkan oleh gerakan 

acak dan gerakan berpindah dari suatu lapisan ke 

lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari 

gerakan-gerakan tersebut menghasilkan 

hambatan. 

3. Kecepatan meleleh: waktu yang dibutuhkan es 

krim untuk meleleh pada suhu ruang (24°C) 

dengan satuan menit/50 g. 

4. Total padatan es krim: semua komponen dalam 

susu kecuali air termasuk lemak susu, komponen-

komponen lain selain lemak susu yang ada dalam 

susu. 

5. ICM (Ice Cream Mix) : Komposisi umum bahan 

campuran es krim (lemak susu, bahan kering 

tanpa lemak, bahan pemanis, bahan penstabil, 

bahan pengemulsi dan air) 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Prosedur Pembuatan Gel Lidah Buaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur pembuatan gel lidah buaya 

(Furnawanthi, 2007) 

 

 

 

Lidah 

buaya 

 

Diambil bagian bening dari daging buah  

Direndam dengan air panas (80 
0
C) selama 30 

menit menit 

Diblender 

Gel lidah 

buaya 
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3.7.2 Prosedur Pembuatan Es Krim 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tahap-tahap Pembuatan Es Krim  

Pengujian overrun 

 

Pengerasan (hardening) dalam freezer 

 

Analisis :  viskositas, kecepatan  

meleleh dan total padatan 

 

Formula Es 

krim  

Pencampuran 

hingga merata 

Gel lidah buaya sesuai 

konsentrasi yang digunakan 

P0= ICM tanpa gel lidah buaya 

P1= ICM + gel lidah buaya 1,5 % 

P2= ICM + gel lidah buaya 3 % 

P3= ICM + gel lidah buaya 4,5 % 

P4= ICM + gel lidah buaya 6 % 

Ice Cream 

Mix (ICM) 

 

Pembekuan (freezing) ICM dengan menggunakan Ice Cream Maker 

Es krim siap saji 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Gel Lidah Buaya 

terhadap Viskositas Es Krim 

 Data dan analisis ragam viskositas es krim 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 

konsentrasi gel lidah buaya pada pembuatan es krim 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap viskositas es krim. Rata-rata nilai 

viskositas es krim pada berbagai perlakuan atau tingkat 

penggunaan konsentrasi gel lidah buaya dan hasil uji 

Duncan tertulis pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata-rata nilai viskositas dan hasil uji Duncan es 

krim 

Perlakuan  Rata-rata (cp) ± SD 

P0 (tanpa penggunaan gel 

lidah buaya) 
986,00     ± 68,27

a
 

P1 (penggunaan gel lidah 

buaya 1,5 %) 
1127,29   ± 48,72

b
 

P2 (penggunaan gel lidah 

buaya 3 %) 
1248,69

    
± 33,27

c
 

P3 (penggunaan gel lidah 

buaya 4,5 %) 
1358,85

    
± 31,14

d
 

P4 (penggunaan gel lidah 

buaya 6 %) 
1414,86

    
± 18.15

d
 

Keterangan: notasi a, b, c dan d menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
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 Perbedaan pengaruh yang sangat nyata tersebut 

terjadi karena bobot molekul polisakarida gel lidah buaya 

yang semakin bertambah, menyebabkan perbedaan pada 

nilai viskositas es krim. Belizt and Grosch (2002) 

menyatakan bahwa viskositas dipengaruhi oleh 

konsentrasi dan bobot molekul (BM) penstabil. Semakin 

tinggi nilai BM dan konsentrasi penstabil maka viskositas 

produk akan semakin meningkat. Konsentrasi gel lidah 

buaya yang semakin banyak menunjukkan pula semakin 

bertambahnya nilai viskositas es krim, dan semakin 

banyak konsentrasi yang digunakan bobot molekul 

polisakarida gel lidah buaya juga semakin bertambah. 

 Bahan penstabil yang digunakan pada pembuatan 

formula es krim umumnya merupakan kelompok 

polisakarida. Wang and Johnson (2006) menyatakan 

bahwa polisakarida gel lidah buaya terutama terdiri dari 

glukomanan serta sejumlah kecil arabinan dan galaktan. 

Katsuraya, Okuyama, Hatanaka, Oshima, Sato, and 

Matsuzaki (2003) menyatakan bahwa glukomannan 

mempunyai BM yang tinggi (200-2000 kDa) dan 

viskositas yang besar jika dilarutkan dalam air. 

Kandungan glukomanan yang terdapat pada gel lidah 

buaya semakin bertambah jika konsentrasi 

penggunaannya juga bertambah, hal ini ditunjukkan pada 

rentang nilai viskositas pada penelitian ini yaitu 986 - 

1414,86 cp. Sehingga glukomanan yang semakin 

bertambah pada gel lidah buaya mempu menyerap air 
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lebih banyak dan akan menghasilkan larutan dengan nilai 

viskositas yang semakin bertambah pula. 

 Hasil uji Duncan pada Tabel 9 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) pada masing-masing perlakuan, bahwa nilai 

viskositas semakin meningkat. Perlakuan P0 dalam 

penelitian ini memiliki nilai rataan viskositas terkecil 

yaitu 986,00 cp, karena pada P0 tidak menggunakan gel 

lidah buaya. Nilai rataan viskositas terkecil pada 

perlakuan yang menggunakan konsentrasi gel lidah 

buaya adalah P1 yaitu bernilai 1127,29 cp, dengan 

penggunaan gel lidah buaya sebanyak 1,5 %. Nilai rataan 

viskositas terbesar pada perlakuan yang menggunakan 

konsentrasi gel lidah buaya adalah P4 yaitu bernilai 

1414,86 cp, dengan penggunaan gel lidah buaya 

sebanyak 6 %. 

 Perlakuan P1 dibandingkan P2 dan P2 

dibandingkan dengan P3 menunjukkan bahwa viskositas 

es krim semakin meningkat dan terdapat perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). Hal ini 

dimungkinkan karena polisakarida gel lidah buaya yang 

terdiri dari glukomanan serta sejumlah kecil arabinan dan 

galaktan mampu mengikat air sehingga akan membentuk 

larutan kental. Thomas (1999) menyatakan bahwa, bahan 

penstabil dapat membentuk selaput yang berukuran 

mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan udara, hal 

ini menjadikan air tidak dapat mengkristal dan lemak 

tidak akan mengeras. Penstabil dalam es krim juga dapat 

55 



mengakibatkan penggabungan atau pengikatan silang 

rantai-rantai polimer pada campuran bahan es krim, 

sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan, 

selanjutnya jala ini mampu mengikat air dan membentuk 

struktur yang kuat dan kaku dengan optimal. 

 Nilai rataan viskositas es krim pada P3 dan P4 

tidak berbeda nyata. Nilai rataan viskositas pada P3 

adalah 1358,85
d
 cp, sedangkan nilai rataan viskositas 

pada P4 adalah 1414,86
d
  cp. Hasil yang tidak berbeda 

nyata ini dimungkinkan karena bobot molekul dari bahan 

penstabil sudah mendekati 2000 kDa antara perlakuan P3 

dan P4, sehingga pengoptimalan kemampuan dalam 

mengikat air dan membentuk struktur yang kuat dan kaku 

hampir sama pula. Katsuraya, Okuyama, Hatanaka, 

Oshima, Sato, and Matsuzaki (2003) menyatakan bahwa, 

glukomannan mempunyai BM yang tinggi (200-2000 

kDa) dan viskositas yang besar jika dilarutkan dalam air. 

 Polisakarida yang ada di dalam gel lidah buaya 

dimungkinkan masih berikatan dengan air, karena gel 

lidah buaya masih dalam keadaan basah. Dalam keadaan 

basah tersebut, kemungkinan dalam mengikat air 

nantinya akan sedikit, sehingga jika gel lidah buaya 

tersebut lebih baik dijadikan dalam keadaan kering 

(tepung). Dalam keadaan tepung tersebut maka 

polisakarida lidah buaya tidak berikatan dengan H2O, 

sehingga jika tepung lidah buaya dilarutkan dalam air 

akan mengikat air yang lebih optimal. 
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Gambar 5. Struktur molekul polisakarida tepung lidah 

buaya (Jimmy et al. 2004). 

 

 Moeenfard and Tehrani (2008) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh tipe dan 

konsentrasi bahan penstabil terhadap viskositas es krim 

berpengaruh nyata pada semua sampel (P≤0,05). Juga 

ada perbedaan yang signifikan dalam viskositas ketika 

jenis bahan penstabil dirubah. Nilai tertinggi dan nilai 

terendah untuk viskositas diperoleh untuk bahan 

penstabil berupa salab pada konsentrasi 0,254 % dan 

untuk campuran bahan penstabil dan pengemulsi 

campuran pada konsentrasi 0.144 % masing-masing 

(P≤0,05). Sampel yang digunakan pada penelitian 

Moeenfard and Tehrani (2008) adalah Penisol (P), salab 

(s) dan campuran antara bahan penstabil dan bahan 

pengemulsi (M) yang terdiri dari sodium alginate (0.23 

%), guar (0.13 %), carageenan (0.05 %), 

propyleneglycole (0.48 %), polysorbate80 (0.097 %) 
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pada konsentrasi 0.144, 0.198, 0.254 %. Pengaruh tipe 

dan konsentrasi bahan penstabil terhadap viskositas es 

krim dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 

10. 

 

Tabel 10. Pengaruh tipe dan konsentrasi bahan penstabil 

terhadap viskositas es krim 

Tipe Bahan 

Penstabil 
Konsentasi Viskositas (cp) 

M L1 1066
i 

M L2 1959
g 

M L3 2807
e 

p L1 1669
h 

p L2 2445
c 

p L3 2691
d 

S L1 2341
f 

S L2 4232
b 

S L3 6479
a 

Sumber: Moeenfard and Tehrani (2008) 

Catatan: superskrip a-i menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P≤0,05). *M : campuran antara bahan 

penstabil dan bahan pengemulsi, P: Penisol, S: salab. ** 

L1:0,144 %, L2:0,198 % dan L3: 0,254 %. 

 

 Viskositas es krim dengan penambahan gel lidah 

buaya hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 9 jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Moeenfard and 

Tehrani (2008) pada Tabel 10 menunjukkan perbedaan 

yang sangat besar, yaitu nilai viskositas pada Tabel 9 

untuk jenis bahan penstabil Penisol dan Salab pada 
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konsentrasi 0,198 % dan L3: 0,254 %. Hasil 

perbandingan penambahan gel lidah buaya dengan jenis 

bahan penstabil Penisol dan Salab tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kualitas bahan penstabil gel lidah 

buaya yang digunakan dalam penelitian ini lebih baik 

dari jenis bahan penstabil Penisol dan Salab dalam 

penelitian Moeenfard and Tehrani (2008). Viskositas 

yang terlalu besar akan membuat es krim menjadi keras 

dan hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas tekstur 

es krim yang dihasilkan. Arbuckle and 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. 

 Penggunaan gel lidah buaya dalam pengolahan es 

krim berperan sebagai bahan penstabil. Bahan penstabil 

tersebut dapat membentuk selaput yang berukuran mikro 

untuk mengikat molekul lemak, air dan udara, hal ini 

menjadikan air tidak mengkristal dan lemak tidak akan 

mengeras. Gel lidah buaya dalam es krim juga dapat 

mengakibatkan penggabungan atau pengikatan silang 

ratai-rantai polimer pada campuran bahan es krim, 

sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan, 

selanjutnya jala ini mampu mengikat air dan membentuk 

struktur yang kuat dan kaku dengan optimal. Endang dan 

Prasetyastuti (2010) menyatakan bahwa serat yang 

terkandung dalam lidah buaya adalah serat yang bersifat 

larut air seperti glukomanan. Wang and Johnson (2006) 
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menyatakan bahwa, glukomanan merupakan serat yang 

stabil. Seiring dengan penggunaan konsentrasi gel lidah 

buaya yang berbeda maka pembentukan gel yang 

dihasilkan juga berbeda. Ferdiaz (1992) menyatakan 

bahwa sifat pembentukan gel juga dapat bervariasi dari 

satu jenis hidrokoloid dengan hidrokoloid lainnya. 

 Pada produk yang dihasilkan dari penggunaan gel 

lidah buaya sebagai bahan penstabil tersebut tidak terjadi 

pembentukan kristal-kristal es pada produk yang 

dihasilkan, hal ini dikarenakan gel lidah buaya 

membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat 

air dan meningkatkan viskositas. Pada penelitian ini 

terjadi peningkatan viskositas mulai dari penggunaan gel 

lidah buaya 0 % - 6 %. Syahrul (2005) menyatakan 

bahwa bahan penstabil pada pengolahan es krim 

berfungsi untuk meningkatkan viskositas, sehingga dapat 

menambah karakteristik es krim saat dimakan. 

Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat untuk 

mencegah terbentuknya kristal es yang besar, karena 

membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat 

air dan meningkatkan viskositas. Partikel yang 

tersuspensi akan tertangkap dalam sistem tersebut dan 

tidak mengendap. 

  

 

 

 

60 



4.2 Pengaruh Tingkat Penggunaan Gel Lidah Buaya 

terhadap Overrun Es Krim 

 Data dan analisis ragam overrun es krim 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 

konsentrasi gel lidah buaya pada pembuatan es krim 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap overrun es krim. Rata-rata overrun es 

krim pada berbagai perlakuan atau tingkat penggunaan 

konsentrasi gel lidah buaya tertulis pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Rata-rata overrun es krim (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) ± SD 

P0 (tanpa penggunaan gel 

lidah buaya) 
72,67 ± 1,05 

P1 (penggunaan gel lidah 

buaya 1,5 %) 
73,84 ± 2.00 

P2 (penggunaan gel lidah 

buaya 3 %) 
74,67 ± 0,92 

P3 (penggunaan gel lidah 

buaya 4,5 %) 
75,42 ± 3.52 

P4 (penggunaan gel lidah 

buaya 6 %) 
74,26 ± 3.31 

 

 Tidak adanya perbedaan yang nyata pada 

perlakuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan gel lidah buaya dengan tingkat konsentrasi 

yang berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 

terhadap nilai overrun es krim. Thaiudom et al. (2008) 

menyatakan bahwa, bahan penstabil komersial seperti 
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LBG dan gum guar serta pati tapioka dimodifikasi seperti 

OSA, AS, dan HPS berpengaruh pada sistem stabilitas 

busa dan overrun es krim. Busa pada campuran es krim 

yang berisi LBG dan gum guar cenderung lebih stabil. 

Bahan penstabil gum guar memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan overrun es krim instan dengan menjaga 

stabilitas busa es krim. Dari literatur di atas jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian bahwa bahan 

penstabil hanya untuk sistem stabilitas busa dan untuk 

mempertahankan overrun es krim, bukan untuk 

meningkatkan overrun es krim. 

 Hasil rata-rata terkecil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah pada perlakuan P0 dengan hasil rata-

rata 72,67 %. Hasil rata-rata terbesar yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah pada perlakuan P3 deangan hasil 

rata-rata 75,42 %. Hasil rata-rata terkecil pada perlakuan 

dengan penggunaan gel lidah buaya adalah pada 

perlakuan P1 dengan hasil rata-rata 73,84 %, sedangkan 

P2 didapat hasil rata-rata 74,67 %, dan P4 74,26 %. Hasil 

overrun yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 

antara 72 % - 75 %. Padaga dan Sawitri (2005) 

menyatakan bahwa, ice cream yang berkualitas memiliki 

overrun berkisar antara 70 – 80 % sedangkan untuk 

industri rumah tangga berkisar antara 35 – 50 %. 

Overrun akan mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang 

sangat menentukan kualitas ice cream. Marshall and 

Arbuckle (2000) menyatakan bahwa tipe overrun pada 

frozen dessert yang mempunyai nilai overrun 60 – 75 % 
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dikategorikan produk es krim premium. Jadi dari hasil 

penelitian pengaruh penggunaan gel lidah buaya dengan 

tingkat konsentrasi yang berbeda ini didapat produk es 

krim yang berkualitas dan dikategorikan produk es krim 

premium, karena memiliki overrun berkisar antara 70 – 

80 %. 

 Gel lidah buaya dalam es krim dapat menghambat 

pertumbuhan kristal es yang besar dengan memperlambat 

transfer massa di seluruh permukaan. Perlambatan 

transfer massa ke seluruh permukaan tersebut menurut 

Kawamura (2008) menunjukkan stabilitas yang baik 

selama siklus dari beku hingga mencair sehingga mampu 

mempertahankan overrun es krim. Mousavi, Bazmi, 

Ehsani and Micklaski, (2003) menyatakan bahwa 

peningkatan pemberian bahan penstabil (gum guar dan 

LBG) dari 0,2 - 0,3 % menurunkan tegangan permukaan 

pada es krim, sehingga pada semua perlakuan 

menunjukkan efektivitas yang sama baiknya dalam 

mempertahankan overrun es krim instan. 

 Pada penelitian Thaiudom et al. (2008) overrun 

es krim yang menggunakan penstabil komersial atau pati 

tapioca termodifikasi tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P>0,05), kecuali es krim yang terdiri dari 

Acetylated Starch (AS) yang menunjukkan sedikit 

overrun (Tabel 12). 
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Tabel 12. Overrun campuran es krim yang mengandung 

penstabil dan pati termodifikasi berbeda 

Stabilizers Overrun (%) ± SD 

Fulfil400 45.08 ± 6.00
a 

Guar 42.31 ± 2.66
a 

LBG 45.91 ± 3.42
a 

Octenyl Succinic 

Anhydridestarch (OSA) 
42.98 ± 1.46

a 

Acetylated Starch 

(AS) 
36.94 ± 0.05

b 

Hydroxy Propylated Starch 

(HPS) 
46.18 ± 1.52

a 

Sumber : Thaiudom et al. (2008)  

Catatan : Nilai (rata-rata ± standar deviasi) pada kolom 

diikuti dengan notasi yang sama tidak berbeda nyata satu 

sama lain (p> 0,05). 

 

 Perbandingan antara hasil penelitian es krim pada 

Tabel 11 dengan hasil penelitian Thaiudom et al. (2008) 

pada tabel 12 menunjukkan perbedaan yang besar yaitu 

nilai overrun yang ditunjukkan pada tabel 1 lebih tinggi. 

Hal ini terjadi diduga karena kualitas bahan penyusun 

ICM es krim yang dipakai dan proses agitasi disertai 

pembekuan yang baik dalam pembentukan overrun es 

krim. Es krim yang memiliki overrun rendah akan 

berbentuk seperti gumpalan massa keras. Marshall dan 

Arbuckle (2000) menyatakan bahwa, overrun yang 

rendah (< 30 %) akan membuat es krim beku menjadi 
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keras, sedangkan overrun yang tinggi (> 140 %) 

menyebabkan es krim menjadi terlalu lunak.   

 Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai overrun 

tertinggi pada P3 dan terendah pada P0. Marshall et al., 

(2003)  menyatakan bahwa, Ice cream mix yang 

mempunyai viskositas (kekentalan) tinggi akan 

mengalami kesulitan mengembang, sehingga 

menghasilkan overrun yang rendah. Jika hasil penelitian 

dibandingkan dengan literatur bahwa seharusnya P0 tidak 

mengalami kesulitan mengembang dibandingkan dengan 

P3, dikarenakan kekentalan ICM pada P0 lebih kecil 

dibanding P3 akibat pengaruh penambahan gel lidah 

buaya. Diduga hal ini karena besar kecilnya penambahan 

gel lidah buaya pada ICM tidak mempengaruhi 

pembentukan matriks, sehingga pemerangkapan udara 

pada konsentrasi penambahan gel lidah buaya yang 

semakin besar tidak berpengaruh optimum. 

 Overrun es krim merupakan pengembangan 

volume dan terbentuk karena adanya proses agitasi 

(pengadukan) saat pembekuan. Overrun menunjukkan 

penambahan volume adonan es krim (Ice Cream Mix) 

karena udara yang terperangkap di dalam campuran es 

krim (ICM) akibat proses agitasi. Overrun 

mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang sangat 

menentukan kualitas es krim. Produk dari hasil penelitian 

ini dapat dikategorikan memiliki kualitas yang bagus, 

ditunjukkan dengan tidak terbentunya kristal-kristal es. 
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Marshall and Arbuckle (2000) Overrun dalam es krim 

mampu mengurangi pembentukan kristal es yang besar.  

 

4.3 Pengaruh Tingkat Penggunaan Gel Lidah Buaya 

terhadap Kecepatan Meleleh Es Krim 

 Data dan analisis ragam kecepatan meleleh es 

krim selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan 

penggunaan konsentrasi gel lidah buaya pada pembuatan 

es krim memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap kecepatan meleleh es krim. 

Rata-rata waktu kecepatan meleleh es krim pada berbagai 

perlakuan atau tingkat penggunaan konsentrasi gel lidah 

buaya dan hasil uji Duncan tertulis pada Tabel 13. 

 

Tabel13. Rata-rata kecepatan meleleh (menit/50 g) 

Perlakuan Rata-rata (menit/50 g) 

± SD 

P0 (tanpa penggunaan gel 

lidah buaya) 
28,77 ± 0,57

a
 

P1 (penggunaan gel lidah 

buaya 1,5 %) 
29,68 ± 0,15

b
 

P2 (penggunaan gel lidah 

buaya 3 %) 
33,10 ± 0,43

c
 

P3 (penggunaan gel lidah 

buaya 4,5 %) 
36,78 ± 0,19

d
 

P4 (penggunaan gel lidah 

buaya 6 %) 
42,02 ± 0,34

e
 

Keterangan : notasi a, b, c, d, dan e menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
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 Perbedaan pengaruh yang sangat nyata tersebut 

terjadi karena polisakarida gel lidah buaya yang terdiri 

dari glukomanan serta sejumlah kecil arabinan dan 

galaktan mampu mengikat air sehingga akan membentuk 

larutan kental sehingga menyebabkan perbedaan pada 

waktu kecepatan meleleh es krim, maka waktu kecepatan 

meleleh semakin lama. Sundari dan Saati (2007) 

menyatakan bahwa, bahan penstabil yang digunakan 

dalam es krim berfungsi untuk memperbaiki stabilitas 

emulsi, meningkatkan kehalusan tekstur, dan 

memperlambat melelehnya es krim saat disajikan. 

Penggunaan konsentrasi penstabil yang tinggi akan 

menyebabkan pelelehan yang lambat. Winarno (2004) 

menyataan bahwa bahwa, penambahan bahan penstabil 

dengan persentase yang banyak akan membuat adonan 

lebih kental, sehingga meningkatkan resistensi pelelehan. 

 Hasil uji Duncan pada tabel 13 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) pada masing-masing perlakuan, bahwa waktu 

kecepatan meleleh semakin lama. Perlakuan P0 dalam 

penelitian ini memiliki nilai rataan kecepatan meleleh 

terkecil yaitu 28,77 menit/50 g, hal ini dikarenakan pada 

P0 tidak digunakan konsentrasi gel lidah buaya. Nilai 

rataan kecepatan meleleh terkecil pada perlakuan yang 

menggunakan konsentrasi gel lidah buaya adalah P1 

yaitu bernilai 29,68 menit/50 g, dengan penggunaan gel 

lidah buaya sebanyak 1,5 %. Nilai rataan kecepatan 

meleleh terbesar pada perlakuan yang menggunakan 
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konsentrasi gel lidah buaya adalah P4 yaitu bernilai 42,02
 

menit/50 g, dengan penggunaan gel lidah buaya sebanyak 

6 %. Perlakuan P1 dibandingkan P2, P2 dibandingkan 

dengan P3, dan P3 dibandingkan dengan P4 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,01). Nilai rataan kecepatan meleleh 

pada P1 adalah 29,68
b
 menit/50 g, sedangkan nilai rataan 

kecepatan meleleh pada P2 adalah 33,10
c 

menit/50 g, P3 

didapat hasil 36,78
d 

menit/50 g, dan P4 adalah 42,02
e
 

menit/50 g. Dilihat dari hasil rata-rata serta perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata pada masing-masing 

perlakuan tersebut pada kecepatan meleleh tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin gel lidah buaya 

ditambahkan konsentrasinya maka kecepatan melelehnya 

akan semakin lambat, karena kekentalan dari es krim 

tersebut juga semakin bertambah. Marshall et al. (2003) 

yang menyatakan bahwa, kecepatan meleleh secara 

umum dipengaruhi oleh bahan penstabil, bahan 

pengemulsi, keseimbangan garam dan bahan-bahan serta 

proses pengolahan dan penyimpanan. 

 Kecepatan meleleh dari hasil penelitian ini rata-

rata 28-42 menit. Marshall and Arbuckle (2000), 

menyatakan bahwa, kualitas meleleh yang baik pada es 

krim adalah 15-20 menit pada suhu 20°C. Perbandingan 

dari kedua hal tersebut adalah waktu pelelehan pada 

penelitian ini terlalu lama. Penambahan gel lidah buaya 

mampu mengikat partikel es dalam adonan es krim yang 

membuat adonan menjadi semakin kental, daya ikat air 
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semakin kuat dalam produk sehingga tidak cepat 

meleleh. Peningkatan konsentrasi gel lidah buaya di 

dalam adonan es krim menyebabkan partikel-partikel es 

yang terikat semakin banyak, sehingga waktu leleh es 

krim menjadi lebih lama. 

 Persentase penggunaan krim pada pembuatan 

produk es krim ini sebanyak 9%. Penggunaan krim tersebut 

dapat menambah kandungan lemak pada produk dan 

mempengaruhi lamanya kecepatan pelelehan. Herlambang, 

Harper and Thrap (2011) menyatakan lemak 

mempengaruhi laju mencairnya es krim. Semakin tinggi 

jumlah agregat lemak, ketahanan terhadap pelelehan es 

krim semakin tinggi. Muse and Hartel (2004) 

berpendapat bahwa kecepatan meleleh es krim 

dipengaruhi oleh jumlah udara yang terperangkap dalam 

bahan campuran es krim, kristal es yang terbentuk, serta 

kandungan lemak di dalamnya. Kandungan lemak yang 

ada dalam es krim berpengaruh terhadap waktu leleh es 

krim karena kristal lemak yang ada dalam es krim 

memiliki titik cair yang tinggi, yaitu -7,9 – 9,6 ºC 

tergantung asam lemak dan posisi asam lemak yang 

menyusun trigliserida.  

 Penyimpanan produk es krim juga dapat 

mempengaruhi kecepatan meleleh es krim. Sampel yang 

akan diuji kecepatan melelehnya ditempatkan pada lokasi 

yang seragam pada saat penyimpanan di dalam frezzer, 

sehingga tidak ada perbedaan keras atau tidaknya sampel 

yang akan diuji kecepatan melelehnya. Hal ini dijelaskan 
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oleh Marshall et al. (2003) yang menyatakan bahwa, 

kecepatan meleleh secara umum dipengaruhi oleh bahan 

penstabil, bahan pengemulsi, keseimbangan garam dan 

bahan-bahan serta proses pengolahan dan penyimpanan. 

Semakin lama waktu yang diperlukan es krim meleleh 

pada suhu ruang berarti produk semakin stabil. 

 Perlakuan P4 dalam penelitian ini menghasilkan 

overrun sebesar 74,26 % dan memiliki kecepatan 

meleleh yang paling lama, yaitu 42,01 menit/50 g. 

Overrun dibawah 75% menyebabkan es krim memiliki 

waktu meleleh yang lebih lama dibandingkan es krim 

yang memiliki overrun yang lebi tinggi apabila es krim 

tidak terkandung bahan penstabil. Overrun 

mengindikasikan bahwa udara yang terperangkap dalam 

ICM banyak dan akan dipertahankan oleh gel lidah 

buaya, sehingga overrun yang dihasilkan tidak menurun 

dengan cepat, tetapi dengan adanya suhu dalam ruangan 

yang dapat berubah juga akan menyebabkan es krim 

meleleh dengan cepat pada suhu ruang. Penggunaan gel 

lidah buaya sebagai bahan penstabil dalam es krim hanya 

mampu untuk mempertahankan overrun saja. Nilai 

overrun tersebut selaras dengan kecepatan meleleh es 

krim pada suhu ruang. 

 Pengaruh besar kecilnya volume udara yang 

terkandung dalam es krim terhadap kecepatan meleleh 

dijelaskan oleh Padaga dan Sawitri (2005) yang 

menyatakan bahwa, es krim berkualitas menunjukkan 

cukup resisten terhadap pelelehan. Pelelehan yang lambat 
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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. Es krim 

dengan overrun kecil akan memiliki kecepatan meleleh 

yang cepat. Sedangkan es krim dengan overrun yang 

besar akan meleleh dengan lambat. Kecepatan meleleh 

yang besar ini dikarenakan kurangnya laju perambatan 

panas akibat besarnya volume udara dalam es krim. 

 Pintor and Totosaus (2012) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa, untuk daya leleh pada es krim yang 

diformulasikan dengan LCG, CMC dan LBG 

berpengaruh nyata (P≤0,05) pada waktu pertama leleh. 

Untuk formulasi yang menggunakan ICG, hanya CMC 

yang berpengaruh nyata (P≤0,05) (Tabel 14). 

 

Tabel 14. Koefisien regresi dan korelasi untuk daya leleh 

es krim yang diformulasikan dengan CMC 

(carboxylmethyl cellulose)/LBG (locust bean gum) and LCG (lambda 

carrageenan) or ICG (iota carrageenan) 

Formulasi                           Liner term                        Non liner term     R2 

 B1 B2 B3  B12 B13 B23 B123 

Daya leleh (menit) 

CMC+LBG LCG 20,41* 17,64* 34,24   39,96 -26,19 -40,68 235,27 0,9429 

CMC+LBG ICG 26,91* 23,02 29,23   32,41 36,93 43,84 -84,72 0,8784 

Sumber : Pintor dan Totosaus (2012)  

Catatan : * Berpengaruh nyata (P≤0,05) 

  B1 :CMC, B2 :LBG, B3 LCG dan ICG  

 Perbandingan antara penelitian ini dengan 

penelitian Pintor and Totosaus (2012) adalah resistensi 
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pelelehan pada penelitian ini menghasilkan waktu 

pelelehan yang terlalu lama. Padaga dan Sawitri (2005) 

menyatakan bahwa, pelelehan yang lambat tidak 

dikehendaki karena mencerminkan adanya stabilizer 

yang berlebihan atau pengolahan adonan yang tidak 

memadai. Perbedaan ini terjadi diduga karena perbedaan 

formula es krim yang dibuat dalam penelitian, serta cara 

pengolahan es krim yang berbeda. Regand dan Goof 

(2003) menyatakan bahwa non hidrokoloid pembentuk 

gel seperti CMC, menghasilkan kristalisasi air yang 

sedikit dan karenanya daya leleh semakin lama, karena 

kapasitas mereka untuk menyerap air dan hambatan 

sterik mengakibatkan interaksi hydrocolloids.  

 

4.4  Pengaruh Tingkat Penggunaan Gel Lidah Buaya 

terhadap Total Padatan Es Krim 

 Data dan analisis ragam total padatan es krim 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 

konsentrasi gel lidah buaya pada pembuatan es krim 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap total padatan es krim. Rata-rata 

persentase total padatan es krim pada berbagai perlakuan 

atau tingkat penggunaan konsentrasi gel lidah buaya dan 

hasil uji Duncan tertulis pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Rata-rata total padatan es krim (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) ± SD 

P0 (tanpa penggunaan gel 

lidah buaya) 
33,79 ± 0,04

a
 

P1 (penggunaan gel lidah 

buaya 1,5 %) 
34,38 ± 0,09

b
 

P2 (penggunaan gel lidah 

buaya 3 %) 
34,79 ± 0,11

c
 

P3 (penggunaan gel lidah 

buaya 4,5 %) 
35,31 ± 0,18

d
 

P4 (penggunaan gel lidah 

buaya 6 %) 
35,97 ± 0,01

e
 

Keterangan : notasi a, b, c, d dan e menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

 

 Perbedaan pengaruh yang sangat nyata tersebut 

terjadi karena padatan pada gel lidah buaya yang berkisar 

antara 0,46-1,31% dapat menambah jumlah padatan yang 

ada pada es krim. Semakin konsentrasi gel lidah buaya 

yang ditambahkan semakin bertambah pula persentase 

total padatan pada es krim. Hamman (2008) menyatakan 

bahwa gel lidah buaya memiliki spesifikasi diantaranya, 

solid antara 0,46-1,31 % ; memiliki pH antara 3,5-4,7; 

kalsium antara 98,2 – 448 mg/ L; magnesium antara 23,4 

– 118 mg/L; asam malat antara 817,8-3427,8 mg/ L. 

 Perlakuan P1 dibandingkan P2, P2 dibandingkan 

dengan P3, dan P3 dibandingkan dengan P4 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,01), ditunjukkan oleh perbedaan abjad 

pada uji Duncan. Penggunaan konsentrasi gel lidah buaya 
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pada P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 1,5 %; 3 %; 4,5 

%; dan 6 % dari bobot ICM. Jadi dapat dikatakan bahwa 

total padatan gel lidah buaya 1,31 % dari konsentrasi 

penggunaan gel lidah buaya pada masing-masing 

perlakuan dapat menambah pula persentase total padatan 

es krim yang dihasilkan. Hendriani (2005) menyatakan 

bahwa, padatan es krim yang dihasilkan berasal dari 

skim, krim, gula, bahan  penstabil dan emulsifier. 

Komponen ini penting dalam pembentukan tekstur es 

krim dan meningkatkan nilai gizi es krim. Total padatan 

menggantikan jumlah air dalam adonan, meningkatkan 

nilai gizi dan memperbaiki tekstur yang dihasilkan. 

Semakin besar total padatan yang ada pada es krim maka 

semakin sedikit kandungan air yang ditambahkan es krim 

tersebut. 

 Total padatan terendah adalah pada perlakuan P0, 

dihasilkan total padatan sebanyak 33,79 %. Total padatan 

yang rendah dibanding dengan perlakuan lainnya tersebut 

dikarenakan pada perlakuan P0 tersebut tidak 

ditambahkan gel lidah buaya, sehingga perlakuan yang 

ditambahkan gel lidah buaya lebih tinggi dibanding 

perlakuan P0. Hasil persentase terkecil total padatan pada 

perlakuan yang ditambahkan gel lidah buaya adalah pada 

P1, dihasilkan persentase total padatan sebesar 34,38 %. 

SNI 01-3713-1995 menyatakan bahwa, total padatan 

minimum pada es krim adalah 3,4 %. Ditinjau dari 

literatur diatas bahwa total padatan terkecil pada 
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penelitian ini masih diatas standar minimum yang 

ditetapkan. 

 Total padatan tertinggi adalah pada perlakuan P4, 

dihasilkan total padatan sebanyak 35,97 %. Total padatan 

yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lainya 

tersebut dikarenakan pada perlakuan P4 ditambahkan gel 

lidah buaya dengan konsentrasi yang cukup banyak, yaitu 

sebanyak 6%. Marshall and Arbuckle, (2000) 

menyatakan bahwa, total padatan pada es krim sebaiknya 

tidak lebih dari 40-42 %. Total padatan es krim 

bersumber pada susu, shortening, gula, stabilizer dan 

emulsifier. Ditinjau dari literatur di atas bahwa 

penambahan gel lidah buaya sebanyak 6 % masih 

menghasilkan persentase yang tidak melebihi dari 

standart maksimal total padatan yang diutarakan literatur. 

 Perlakuan P1 yang menghasilkan total padatan 

yang rendah juga memiliki viskositas yang lebih rendah 

dibanding dengan perlakuan lainnya. Pada perlakuan P1 

dihasilkan viskositas sebesar 1127,28 cPs.  Perlakuan P4 

yang menghasilkan total padatan tertinggi juga memiliki 

viskositas tertinggi dibanding perlakuan lainnya. Pada 

perlakuan P4 dihasilkan viskositas sebesar 1414,86 cPs. 

Marshall, Goff and Hartel, (2003) menyatakan bahwa, 

Total solid  berkaitan dengan mutu produk. Produk 

dengan total solid rendah akan memiliki nilai viskositas 

rendah. Produk dengan viskositas rendah dianggap 

memiliki nilai gizi rendah, menimbulkan kesulitan dalam 

proses pengisian, terkontaminasi, mengakibatkan 
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pembentukan Kristal laktosa yang besar. Dari hasil 

penelitian diatas terbukti bahwa ada korelasi antara total 

padatan dengan viskositas. 

 Murtaza et al. (2004) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa, es krim yang diformulasikan dengan 

jenis stabilizers yang berbeda – beda berpengaruh nyata 

(P≤0,05) terhadap total solids es krim (Tabel 17). 

 

Tabel 16. Perlakuan penambahan stabilizers pada es krim 
Treatments Guar gum 

(%) 

Xanthan gum 

(%) 

Distilled 

monoglyceride (%) 

D-Glukose (as 

filler) (%) 

T1 20 - 15 65 
T2 - 20 15 65 

T3 10 10 15 65 

T4 15 5 15 65 
T5 5 15 15 65 

T0 (control) Commercially 

Cremodan 

Available Stabilizers/emulsifiers Blend 

Sumber : Murtaza et al. (2004) 
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Tabel 17. Pengaruh berbagai stabilizers terhadap total 

solids es krim 

Sumber: Murtaza et al. (2004) Catatan: Superskrip 

menunjukkan perbedaan yang berpengaruh   nyata 

(P>0,05). 

 Perbandingan dari hasil penelitian ini dengan 

penelitian Murtaza et al. (2004) bahwa persentase total 

padatan tertinggi pada penelitian ini lebih kecil dibanding 

dengan persentase total padatan tertinggi pada Tabel 17. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa total padatan yang 

terkandung dalam gel lidah buaya lebih kecil dibanding 

dengan jenis bahan penstabil lainnya, hal yang berbeda 

mungkin jika bahan penstabil gel lidah buaya dijadikan 

tepung lidah buaya, sehingga kadar air gel lidah buaya 

berkurang. Hasil penelitian Padmadisastra et al., (2003) 

menyatakan bahwa kadar air gel lidah buaya sebesar 

98,50 %. Sebagian besar komposisi gel lidah buaya 

terdiri atas air, sisanya merupakan zat-zat nutrient yang 

diperlukan oleh tubuh. 

 

Perlakuan Total solids (%) 

T0  36,62
b 

T1 35,88
d 

T2 36,91
a 

T3 36,65
b 

T4 36,29
c 

T5 36,85
a 
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4.5 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penelitian ini didapatkan 

dengan membandingkan masing-masing perlakuan 

dengan menggunakan indeks efektifitas. Penentuan 

perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dari perbedaan perlakuan 

yang diberikan dengan variabel yang digunakan. 

Permasalahan yang sering timbul pada pembuatan es 

krim adalah kecepatan melelehnya yang relatif cepat dan 

mengkristalnya es krim, oleh karena itu perlu adanya 

suatu upaya untuk mencapai kondisi kecepatan meleleh 

yang sesuai dengan menambahkan bahan penstabil yaitu 

gel lidah buaya, sehingga didapatkan kualitas es krim 

yang baik. 

 P3 merupakan nilai terbaik dalam penelitian. 

Viskositas P3 adalah 1358,85 cPs, lebih rendah 

dibandingkan dengan P4. Responden lebih menyukai P3 

hal ini diduga karena es krim yang terlalu kental 

mengindikasikan adanya penyimpangan dalam 

pengolahan es krim tersebut, tetapi penggunaan 

konsentrasi yang rendah juga kurang tepat karena 

menyebabkan timbulnya kristal-kristal es berukuran 

besar, sehingga diperlukan konsentrasi yang tepat untuk 

mendapatkan kualitas es krim yang baik. Arbuckle dan 

Marshall (2000) menyatakan bahwa, nilai viskositas pada 

produk olahan susu dapat dipengaruhi oleh tingkat 

konsentrasi larutan, suhu, dan keadaan dispersi dari 

bahan padatan. 
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 Gel lidah buaya sebagai bahan penstabil hanya 

mampu mempertahankan overrun tetapi tidak dapat 

meningkatkan atau menurunkan nilai overrun dari 

perlakuan tersebut. Nilai overrun pada perlakuan P3 

adalah 75,42 %, dan merupakan  hasil overrun tertinggi 

dari semua perlakuan yang dicobakan. Padaga dan 

Sawitri (2005) menyatakan bahwa, ice cream yang 

berkualitas memiliki overrun berkisar antara 70 – 80 % 

sedangkan untuk industri rumah tangga berkisar antara 

35 – 50 %. Overrun akan mempengaruhi tekstur dan 

kepadatan yang sangat menentukan kualitas ice cream. 

 Kecepatan meleleh pada perlakuan P3 adalah 

36,78 menit/50 g. Kecepatan meleleh P3 lebih kecil 

dibandingkan dengan kecepatan leleh P4 yang mencapai 

42,01 menit/50 g. Marshall and Arbuckle (2000) 

menyatakan bahwa, Ice cream yang berkualitas 

menunjukkan cukup resisten terhadap pelelehan. 

Pelelehan yang lambat tidak dikehendaki karena 

mencerminkan adanya stabilizer yang berlebihan atau 

pengolahan adonan yang tidak memadai. Total padatan 

pada perlakuan P3 adalah 35,31 %. Total padatan P3 

lebih kecil dibandingkan dengan total padatan P4 yang 

mencapai 35,97 %. Marshall and Arbuckle, (2000) 

menyatakan bahwa, total padatan pada es krim sebaiknya 

tidak lebih dari 40-42 %. Total padatan es krim 

bersumber pada susu, shortening, gula, stabilizer dan 

emulsifier.  Nilai hasil (Nh) perlakuan terbaik tertera 
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pada Tabel 18, sedangkan untuk hasil perhitungan 

perlakuan terbaik selengkapnya tertera pada lampiran 11. 

 

Tabel 18. Nilai Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nh 

P0 (tanpa penggunaan gel 

lidah buaya) 
0,00 

P1 (penggunaan gel lidah 

buaya 1,5 %) 
0,296 

P2 (penggunaan gel lidah 

buaya 3 %) 
0,551 

P3 (penggunaan gel lidah 

buaya 4,5 %) 
0,817 

P4 (penggunaan gel lidah 

buaya 6 %) 
0,732 

  

 Hasil perhitungan didapatkan bahwa P3 

merupakan perlakuan terbaik, dikarenakan memiliki nilai 

Nh tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan 

P3 dalam penelitian ini menghasilkan viskositas sebesar 

1358,85 cPs, overrun 75,42 %, kecepatan meleleh 36,78 

menit/50 g, dan total padatan 35,31 %. Hal tersebut 

berarti bahwa dengan penggunaan gel lidah buaya 4,5 % 

akan didapatkan kualitas es krim yang terbaik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan gel lidah buaya yang tepat adalah 

pada konsentrasi 4,5 %, menghasilkan es krim dengan 

viskositas sebesar 1358,85 cp, overrun sebesar 75,42 %, 

waktu kecepatan meleleh 36,78 menit/50 g dan total 

padatan sebesar 35,31 %. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya 

menggunakan gel lidah buaya pada konsentrasi 4,5 %  

dalam pembuatan es krim untuk mendapatkan kualitas es 

krim yang baik. Perlu penelitian lebih lanjut tentang 

penggunaan tepung lidah buaya sebagai stabilizers es 

krim. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Prosedur uji viskositas dengan viscometer 

                  (Moeenfard and Teharani, 2008). 

 

1. Spindel nomor 3 dipasang pada lengan spindel. 

2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor 

dimatikan. 

4. Dicatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap 

sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindel yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 2. Prosedur uji Overrun es krim (Susrini, 

2003) 

 

1. Menimbang sampel dengan bobot 500 g. 

2. Sebelum dimasukkan ke dalam ice cream maker, 

ICM diukur volumenya sehingga didapat volume 

ICM. 

3. Setelah keluar dari ice cream maker, diukur kembali 

volumenya sehingga didapat volume es krim dengan 

bobot yang sama. 

4. Overrun es krim instan dihitung dengan rumus : 

 

  % Overrun =  
volume es krim − volume ICM

Volume ICM
x 100% 
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Lampiran 3. Prosedur uji kecepatan leleh es krim   

instan (Marshal et al., 2003). 

 

1. Suhu ruangan dan kelembaban diukur. 

2. Mengambil sejumlah es krim dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat 

seragam (±50 g) dan dimasukkan ke dalam cawan 

petri, kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 24 

jam. 

3. Sampel dari freezer diambil lalu diletakkan pada suhu 

kamar dan dibiarkan sampai semua sampel meleleh. 

4. Waktu yang dibutuhkan sampai semua sampel 

meleleh dicatat dan selanjutnya dianalisis secara 

statistik.  
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Lampiran 4. Prosedur Uji Total Padatan Es Krim 

(AOAC Chapter 33.8.03.1995) 

1. Sampel sebanyak 5 gram ditimbang dalam cawan 

alumunium yang telah diketahui bobot kosongnya. 

2. Sampel dipanaskan dalam penangas air selama 30 

menit. 

3. Kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 100 
o
C 

sampai beratnya konstan. 

4. Cara menghitung total padatan es krim: 

           Total padatan (%)= 100 – (a-b   X 100 %) 

                      a  

keterangan : a= bobot sampel sebelum dikeringkan(gram) 

                     b= bobot sampel setelah dikeringkan (gram)  
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Lampiran 5. Prosedur Perhitungan Penentuan       

                    Perlakuan Terbaik (Susrini, 2005) 

 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada es krim dengan 

perlakuan penggunaan gel lidah buaya (Aloe vera), 

menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini. 

 

                Produk : Es krim 

                Nama Responden : ……………… 

                Tanggal : ……………… 

 

    Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-

masing variabel di bawah ini berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel tersebut, mulai dari yang kurang 

penting sampai yang terpenting dengan nilai 1-3. Atas 

partisipasinya terima kasih. 

 

Variabel Nilai 

Viskositas  

Overrun  

Kecepatan meleleh  

Total Padatan  

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 

kontribusi antara 0 sampai 1. 
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4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot 

variabel yang dibagi bobot total. 

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

 

  Nilai Efektifitas =  
Nilai  Perlakuan −Nilai  Terjelek

Nilai  Terbaik −Nilai  Terjelek
  

 

    Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin besar 

semakin baik, maka rata-rata tertinggi sebagai nilai 

terbaik, apabila 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 efektifitas. 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai 

hasil tertinggi. 
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Lampiran 6. Data perhitungan komposisi bahan 

campuran es krim 

 

 Persentase penggunaan formula adonan es krim : 

1. Krim susu 9 %           : 9/100 x 1000 g = 90 g  

2. Susu skim 9 % : 9/100 x 1000 g = 90 g 

3. Gula 15 % : 15/100 x 1000 g = 150 g 

4. Garam 0,2 % : 0,2/100 x 1000 g = 2 g 

5. Emulsifier 2 % : 2/100 x 1000 g = 20 g 

6. Susu sapi segar 64,8 % : 64,8/100 x 1000 g = 648 g 

 

 Persentase penggunaan gel lidah buaya sesuai 

perlakuan : 

1. P1 = 1,5 % x 1000 g = 15 g 

2. P2 = 3 % x 1000 g = 30 g 

3. P3 = 4,5 % x 1000 g = 45 g 

4. P4 = 6 %  1000 g = 60 g 

 

 Komposisi ICM es krim : 

 Bahan  Persentase 

(%) 

Jumlah 

(g) 

Krim susu 9 90 

Susu skim 9 90 

Gula 15 150 

Garam 0,2 2 

Emulsifier 2 20 

Susu sapi segar 64,8 648 

Total 100 1000 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistik hasil penelitian pengaruh 

tingkat penggunaan gel lidah buaya terhadap viskositas 

es krim 

 

a. Hasil pengukuran viskositas es krim 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 

P0 988,6 993,7 1042,6 1046,5 888,3 889,6 1017,9 1020,8 

P1 1142,8 1136,5 1102,8 1095,3 1192,7 1187,7 1076,9 1083,6 

P2 1283,8 1276,2 1237,6 1239,8 1273,3 1266,2 1206,8 1205,8 

P3 1342,2 1341,7 1371,1 1370,7 1326,5 1325,8 1397,3 1395,5 

P4 1432,3 1423,3 1387,7 1397,2 1408,2 1407,6 1431,7 1430,9 

  

b. Hasil rata-rata pengukuran 

Perlakuan 
Ulangan 

  Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

     P0   991,15   1044,55 888,95   1019,35 3944       986 

P1   1139,65   1099,05 1190,2   1080,25 4509,15  1127,2875 

P2   1280   1238,7 1269,75   1206,3 4994,75  1248,6875 

P3   1341,95   1370,9 1326,15   1396,4 5434,4  1358,85 

P4   1427,8   1392,45 1407,9   1431,3 5659,45  1414,8625 

 

 Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

         FK     =
  ∑a ∑b ∑c ∑ def   2

𝑝𝑥𝑢
  

                             =
(24541 ,75)²

20
 =  30114874,65  

 

 

 

 

99 



 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = ∑ a ∑b ∑mnop  − 𝐹𝐾  

                = 991,152 + 1044,552 +······· +1431,32 −

                     30114874,65   

                = 513007,579   

              𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛  =
 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑢
− 𝐹𝐾 

                                =  
39442 + ⋯ ·· + 5659,452

4
−  30114874,65 

                                      = 484682,309  

 

ANOVA 

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

Perlakuan 4 484682,309 121170,577 64,1674** 3,055 4,89 

Galat 15 28325,271 1888,351 

   Total 19 513007,579 

     Keterangan : **F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan  pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

 Uji Duncan 

JNT (ª1% db galat, P) x SE 

 SE  =  𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

       = 21,7275 

JND 1% 4,167          4,346      4,463   4,547 

JNT 1% 90,5384        94,4277      96,9698   98,7949 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 986 a 

P1 1127,2875   b 

P2 1248,6875     c 

P3 1358,85       d 

P4 1414,8625       d 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik hasil penelitian pengaruh 

tingkat penggunaan gel lidah buaya terhadap 

overrun es krim 

a. Hasil dan analisis overrun es krim  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

    P0 73,19 72,91 73,46 71,13 290,69 72,6725 

P1 73,46 76,28 74,22 71,42 295,38 73,8450 

P2 75,51 75,25 73,46 74,48 298,7 74,6750 

P3 80 71,42 75 75,25 301,67 75,4175 

P4 78,12 75,25 70,21 73,46 297,04 74,2600 

Jumlah 1483,48  

 

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 

         FK        =
 ∑a ∑b ∑c ∑ def   2

𝑝𝑥𝑢
  

                            =
(1483,48)²

20
 =  110035,6455  

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = ∑ a ∑b ∑mnop  − 𝐹𝐾  

                = 73,192 +······· +73,462 −  110035,6455    

                = 104,738  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛     =
 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑢
− 𝐹𝐾  

                                  =   
72,672 + ···· +74,262

4
−  110035,6455 

                                        = 16,670  
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ANOVA 

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

Perlakuan 4 16,670 4,167 0,710 3,055 4,89 

Error 15 88,068 5,8671 

   Total 19 104,738 

                            Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
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Lampiran 9. Data dan analisis statistik hasil penelitian pengaruh 

tingkat penggunaan gel lidah buaya terhadap 

kecepatan meleleh es krim 

a. Hasil pengukuran kecepatan meleleh es krim 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 

P0 28,58 29,43 29,29 29,31 29,22 28,43 28,41 27,50 

P1 30,55 29,21 29,27 30,15 29,46 29,55 30,04 29,26 

P2 33,39 33,31 33,45 33,57 32,56 33,51 32,59 32,47 

P3 37,21 36,59 36,57 37,26 36,54 36,45 37,33 36,32 

P4 41,59 41,50 42,40 41,57 42,31 42,22 42,29 42,30 

 

b. Hasil rata-rata pengukuran 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

    P0 29,00 29,3 28,82 27,95 115,07 28,7675 

P1 29,88 29,71 29,50 29,65 118,75 29,6850 

P2 33,35 33,51 33,03 32,53 132,42 33,1050 

P3 36,9 36,91 36,49 36,82 147,12 36,7800 

P4 41,54 41,98 42,26 42,29 168,07 42,0175 

 

 Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

         FK      =
 ∑a ∑b ∑c ∑ def   2

𝑝𝑥𝑢
  

                            =
(681,43)²

20
 =  23217,34225  
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 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = ∑ a ∑b ∑mnop  − 𝐹𝐾  

                = 29,002 + 29,32 +····· +42,292 −  23217,34225    

                = 477,254  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛      =
 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑢
− 𝐹𝐾           

                                         =  
115,072+····· +168,072

4
−  23217,34 

                                         = 475,131  

 

ANOVA 

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

Perlakuan 4 475,131 118,783 839,435** 3,055 4,89 

Galat 15 2,123 0,142 

   Total 19 477,254 

                              Keterangan : **F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan   pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

 

Uji Duncan 

JNT (ª1% db galat, P) x SE 

 SE  =  𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

       = 0,1884 

JND 1% 4,167      4,346          4,463       4,547  

JNT 1% 0,7850      0,8187        0,8408       0,8566 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 28,7675 a 

P1 29,6850   b 

P2 33,1050     c 

P3 36,7800       d 

P4 42,0175         e 
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Lampiran 10. Data dan analisis statistik hasil penelitian 

pengaruh tingkat penggunaan gel lidah buaya 

terhadap total padatan es krim 

a. Hasil pengukuran total padatan es krim 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3         4 

P0 33,84 33,81 33,75    33,74 33,77    33,77 33,83 33,83 

P1 34,40 34,37 34,24    34,26 34,43    34,46 34,47 34,46 

P2 34,81 34,81 34,83    34,86 34,89    34,87 34,34 34,90 

P3 35,12 35,11 35,23    35,22 35,48    35,49 35,46 35,45 

P4 35,98 35,98 35,94    35,97 35,97    36,01 35,96 35,99 

 

b. Hasil rata-rata pengukuran 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

    P0 33,82 33,74 33,77 33,83 135,16 33,7900 

P1 34,38 34,25 34,44 34,46 137,53 34,3825 

P2 34,81 34,84 34,88 34,62 139,15 34,7875 

P3 35,11 35,22 35,48 35,45 141,26 35,3150 

P4 35,98 35,95 35,99 35,97 143,89 35,9725 

 

 Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

         FK       =
 ∑a ∑b ∑c ∑ def   2

𝑝𝑥𝑢
  

                             =
(696,99)²

20
 =  24289,75301  
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 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = ∑ a ∑b ∑mnop  − 𝐹𝐾  

             = 33,822 + 33,742 + ···· +35,972 − 24289,75301    

                = 11,459  

               𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛     =
 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑢
− 𝐹𝐾  

                                       =  
135,162 + ⋯ ··  + 143,892

4
−  24289,75 

                                          = 11,289  

ANOVA 

 

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

Perlakuan 4 11,289 2,822 249,724
** 

3,055 4,89 

Galat 15 0,170 0,011 

   Total 19 11,459 

                              Keterangan : **F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

 

 Uji Duncan 

JNT (ª1% db galat, P) x SE 

 SE  =  𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

       = 0,0524 

        JND 1% 4,167      4,346          4,463       4,547

  JNT 1% 0,2183      0,2277 0,2338       0,2382 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 33,7900 a 

P1 34,3825   b 

P2 34,7875     c 

P3 35,3150      d 

P4 35,9725        e 
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Lampiran 11. Perhitungan Perlakuan Terbaik 

 

Perlakuan Viskositas 

(cPs) 

Overrun 

(%) 

Kecepatan meleleh 

(menit/50g) 

Total Padatan 

(%) 

P0  986,00* 72,67* 28,77* 33,79* 

P1  1127,29 73,84 29,68 34,38 

P2  1248,69 74,67 33,10 34,79 

P3  1358,85 75,42** 36,78 35,31 

P4  1414,86** 74,26 42,02** 35,97** 

 

 

Responden Viskositas Overrun Kecepatan  

Meleleh 

Total 

Padatan 

1    3      2             1 1 

2    1      3             2 3 

3    2      3 1 2 

4    1      2 3 2 

5    1      3 2 3 

Jumlah    8      13 9 11 

Rata-

Rata 

 3,20    5,20 3,60 4,40 

Rangking    IV      I            III         II 
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 P0 P1 P2 P3 P4 

Variabel B. 

Variabel 

B. 

Normal 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Viskositas 0,25 0,10 0,00 0,00 0,33 0,033 0,61 0,061 0,87 0,087 1,00 0,1 

Overrun 1,00 0,40 0,00 0,00 0,42 0,168 0,72 0,288 1,00 0,4 0,58 0,132 

Kecepatan 

Meleleh 

0,50 0,20 0,00 0,00 0,07 0,014 0,32 0,064 0,60 0,12 1,00 0,2 

Total 

Padatan 

0,75 0,30 0,00 0,00 0,27 0,081 0,46 0,138 0,70 0,21 1,00 0,3 

BT 2,50   0,00  0,296  0,551  0,817  0,732 
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