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Hendy Satya Mukti NIM 0311010035 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Stabilizer
Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Es Krim dengan
Pemanfatan Whey dari Keju
Pembimbing : 1. Wahono Hadi S., Ir.,MS.
    2. Fithri Choirun Nisa, STP., MP.

RINGKASAN

Whey merupakan hasil sampingan dari industri keju yang masih memiliki
sejumlah padatan susu yang tertinggal di dalamnya. Kandungan gizi whey antara
lain  protein 0,9 %; lemak 0,3 %; laktosa 4,5 %; asam laktat 0,2 % ; mineral 0,6 -
0,8 %, dan sebagian besar lainnya terdiri dari air (Cayot dan Lorient, 1997). Whey
memiliki potensi sebagai bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan suatu
produk makanan. Pemilihan es krim sebagai produk yang dipilih dalam penelitian
ini berdasarkan atas kemudahan pengolahan whey menjadi suatu produk dimana
whey diolah dengan proses yang minimalis, mudah dan biaya produksi yang
relatif murah. Selain itu karena es krim merupakan produk yang populer dan
menjadi jenis makanan favorit masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan untuk
memanfaatkan hasil sampingan dari Industri keju (whey) menjadi bahan baku es
krim yang diharapkan memiliki karakteristik fisik, kimia dan organoleptik yang
dapat diterima oleh konsumen. Penggunaan stabilizer pada es krim dapat
menghasilkan tekstur dan body yang lembut dan menghasilkan keseragaman
produk serta ketahanan terhadap pelelehan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan konsentrasi
stabilizer yang tepat agar dihasilkan es krim whey keju yang memiliki mutu dan
kualitas terbaik ditinjau dari karakteristik fisikokimia dan organoleptik es krim
whey keju.

Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah rancangan acak
kelompok (RAK), yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama
yaitu jenis stabilizer (S) yang terdiri dari 3 level (Alginat, CMC, Karagenan) dan
faktor kedua, konsentrasi stabilizer (K) yang terdiri dari 3 level (0,3%; 0,4%;
0,5%) dan akan diperoleh sembilan kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan.
Data yang diperoleh kemudian dengan menggunakan analisa varian (ANOVA)
dan dilakukan uji lanjut DMRT  dan BNT dengan selang kepercayaan 5%.
Sedangkan untuk data organoleptik dianalisa dengan uji hedonik. Pemilihan
perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektifitas De Garmo (1984).
 Didalam penelitian ini didapatkan perlakuan terbaik secara fisikokimia
dengan perlakuan jenis stabilizer karragenan dengan konsentrasi 0,3 % yang
memiliki parameter : laktosa  6,68 %;  lemak 7,422 %;  protein 3,80 %;  total
padatan 38,10 %;  waktu leleh (per 10 g) 16,589; overrun  25,69 %;  pH 6,21;
viskositas 1,167 dPas; rasa  3,5 (netral); Aroma 3,20 (netral); warna 3,1 (netral);
tekstur 3,1 (netral). Perlakuan terbaik berdasarkan parameter  organoleptic adalah
perlakuan dengan jenis stabilizer karagenan pada konsentrasi 0,5%. yang memiliki
parameter: kadar laktosa 6,5743 %; lemak 7,357 %; protein 3,633 %; total padatan
36,30 %; waktu leleh 18,261 minute melting ( per 10 g);  overrun 24.79 %; pH
6,24; viskositas  2,5 dPas; rasa  3,9 (Menyukai); aroma 3,20 (netral); warna 3,45
(netral); tekstur 3,7 (menyukai).
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Hendy Satya Mukti NIM 0311010035 The Application Of Cheese's By Product
(Whey) For The Production of Ice Cream (Study on Type and Concentration
of Stabilizer
Advisors: 1. Wahono Hadi S., Ir.,MS.
   2. Fithri Choirun Nisa, STP., MP.

SUMMARY

 Whey is a by product from the cheese factory that still contains some milk
solute that left on whey. Whey contains about 0,9 % protein; 0,3 % fat; 4,5 %
lactose;  lactic acid 0,2 %; 0,6-0,85 % minerals and the other component consist
of water (Cayot and Lorient, 1997). Whey is a potential for food source. The
chosen of ice cream as the product for this research based on the simply and
minimize cost of the process. Ice cream is a kind of popular and favorite food.

Based on the explanation above, the researcher wants to apply whey in the
ice cream processing that have a good physic chemistry and organoleptic
characteristic that accepted by the consumer. Stabilizer is needed to produce soft
texture of ice cream and resistance from the heat.
 The objective of this research is to find out the process of ice cream making
and the particular objective is to learn the influence of using a different kind and
concentration of stabilizer  toward physic chemistry and organoleptic of whey Ice
Cream.
 Experiment design in this research is complete random design, which is
arranged by factorial of 2 factors, the first factor is a kind of stabilizer that
consists of 3 levels and the second factor is stabilizer concentration that consists
of 3 levels. Those factors are: factor I: A kind of stabilizer (Alginates, CMC,
Carrageen) and factor II: Stabilizer concentration (0,3 %, 0,4 %, 0,5 %).
 The data found is then analyzed statistically by using variant analysis
(ANOVA) and when there is a real difference on the interaction of both treatment,
then it is done DMRT (Duncan s Multiple Range Test) advanced testing; and
when there is no interaction, then it is done BNT difference testing with 5%
interval of trust. Hedonic characteristic is analyzed by BNT. The best treatment
selection uses De Garmo effectively index method.
 In the research is found that the best treatment viewed from physical and
chemistry parameter is using carrageen at the concentration 0,3 %. The product
has physical and chemistry parameter as follows: 6,68 % Lactose; 7,422 % fat
content; 3,80 % protein content; 38,10 % density total; 16,589 minute melting
acceleration (per 10 g); 25,69 % overrun; 6,21 of pH; 1,167 dPas of viscosity  3,5
(neutral) taste value; 3,20 (neutral) aroma value; 3,1 (neutral) color; 3,1 (neutral)
Texture. The best treatment from organoleptic parameter is is using carrageen at
the concentration 0,5 %. The product has physical and chemistry parameter as
follows: 6,5743 % Lactose; 7,357 % fat content; 3,6330 % protein content; 36,30 %
density total; 18,261 minute melting acceleration (per 10 g);  24,79  % overrun;
6,24  of pH;  2,5 dPas of viscosity  3,9 (like) taste value; 3,20 (neutral) aroma
value; 3,45 (neutral) color; 3,7 (Like) Texture.

Keyword: Ice cream, Whey, Stabilizer
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

  Whey merupakan hasil sampingan dari industri keju yang masih memiliki

sejumlah padatan susu. Menurut Cayot dan Lorient (1997) whey mengandung gizi

whey antara lain  protein 0,9 %; lemak 0,3 %; laktosa 4,5 %; asam laktat 0,2 %;

mineral 0,6-0,8 % dan sebagian besar lainnya terdiri dari air.

Hingga saat ini whey dianggap sebagai limbah. Pada banyak kasus whey

dari industri pengolahan susu atau industri keju digunakan sebagai makanan

ternak atau  disalurkan langsung kedalam saluran pembuangan (Mulvihill dan

Fox, 1994). Sedangkan menurut Jenie dan Rahayu (1990) apabila whey dialirkan

ke saluran pembuangan maka dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi

lingkungan sekitar, karena whey merupakan polutan terbesar dari limbah industri

pengolahan susu yang memiliki nilai BOD yang cukup tinggi yaitu sekitar 32.000

hingga 60.000 mg/ l.

  Pemilihan es krim sebagai produk yang dipilih dalam penelitian ini

berdasarkan atas kemudahan pengolahan whey menjadi suatu produk dimana

whey diolah dengan proses yang minimalis, mudah dan biaya produksi yang

relatif murah. Selain itu karena es krim merupakan produk yang populer dan

menjadi jenis makanan favorit masyarakat. Dengan pemanfaatan whey sebagai es

krim diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi whey dan memberikan

informasi salah satu cara pengolahan hasil samping di Unit Pengolahan Susu

(keju) di desa Bambang kecamatan Wajak.
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Stabilizer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alginat, CMC, dan

Karagenan. Ketiga jenis stabilizer tersebut merupakan jenis stabilizer yang sering

digunakan dalam pembuatan es krim pada umumnya. Dengan pembandingan

penggunaan stabilizer tersebut maka diharapkan dapat dihasilkan es krim  dengan

karakteristik fisikokimia dan organoleptik yang terbaik.

1.2 Tujuan Penelitian

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan konsentrasi

stabilizer agar dihasilkan es krim yang memiliki mutu dan kualitas terbaik ditinjau

dari karakteristik fisikokimia dan organoleptik.

1.3 Manfaat

  Memberikan informasi jenis stabilizer dan konsentrasi stabilizer yang

tepat pada pembuatan es krim dengan karakteristik fisikokimia dan organoleptik

yang baik.

1.4 Hipotesa

  Penggunaan beberapa jenis stabilizer (alginat, CMC, karagenan) dalam

beberapa konsentrasi (0,3%; 0,4%; 0,5%) diduga mempengaruhi karakteristik

fisikokimia dan organoleptik es krim yang dihasilkan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Whey

Whey mengandung sejumlah kecil pertikel curd dan lemak; dengan 6,5%

padatan terdiri dari 4,5% laktosa, 0,9% protein, 0,6-0,8% mineral, 0,2% asam

laktat, 0,3% lemak dan sebagian besar lainnya terdiri dari air. Bagi tubuh, whey

berfungsi memperbaiki serat dan membangun otot baru, meningkatkan fungsi

imunitas, meningkatkan kadar sel glutathione yaitu salah satu antioksidan tubuh

(Cayot and Lorient, 1997).

Limbah Whey diseluruh dunia dapat mencapai lebih kurang 118 juta

ton/tahun,dimana 66 % di Eropa, 25 % di USA dan sisanya 9 % tersisa dinegara -

negara lain. Whey dapat bersumber dari pembuatan keju atau mentega, yaitu

penggunaan enzim (renet, pepsin) dalam pembuatan keju. Whey banyak

digunakan dalam produk seperti susu bayi, susu bubuk, permen dan makanan bayi

(Muslim, 2006).

Karakteristik umum protein whey antara lain memiliki berat molekul

14.000 hingga 1.000.000, berbentuk globula yang kompak, globulanya lebih larut

air daripada kasein dan mudah terdenaturasi oleh panas dimana denaturasi

meningkatkan kapasitas ikatan air. Fraksi dasar komponen whey yaitu ß-

lactoglobulin, alpha-lactalbumin, bovine serum albumin (BSA), dan

immunoglobulins (Ig). Serum susu mengandung sekitar 0,6% protein whey yang

didominasi oleh laktoglobulin B dan laktalbumin A. Protein-protein ini berada
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dalam fraksi larutan, dan berkombinasi bebas dengan kalsium walaupun tidak

membentuk koloid seperti kombinasi kalsium dengan kasein (Daulay, 1991).

Berdasarkan proses koagulasi pada pembuatan keju yaitu dengan

penggunan rennet dan metode pengasaman susu  maka whey yang dihasilkan

dibagi menjadi dua yaitu whey manis (metode rennet) dan whey asam (metode

pengasaman) dimana perbedaan antara kedua jenis whey tersebut ditunjukkan

pada tabel berikut;

Tabel 1. Komposisi Umum Whey Manis Dan Whey Asam
Whey Manis Whey AsamKomponen

Rennet
Casein
(g/L)

Cheddar
cheesea

Lactic
acid

casein
(g/L)

Mineral
acid

casein
(g/L)

Whole
Milk
(G/L)

Total padatan 66 67 64 63 122.5
Total protein (N x 6.38) 6,6 6,5 6,2 6,1 33,0
Non protein nitrogen(NPN) 0,37 0,27 0,40 0,30 -
Laktosa 52,0 52,0 44,0 44,0 47,0
Lemak susu 0,20 3,0 0,30 0,30 35,0
Mineral (Abu) 5,0 5,2 7,5 7,9 7,5
kalsium 0,5 0,4 1,6 1,4 1,2
Phospat 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0
Na 0,53 0,50 0,51 0,50 0,50
Laktat - 2,0 6,4 - -
pH 6,4 5,9 4,6 4,7 6,7
Ket :a whey tidak terpisah     Sumber : Fox, et al (2000)

Tabel 2. Komposisi Protein Whey Manis dan Whey Asam
Komposisi rata-rata (g/liter)Komposisi Whey Manis Whey Asam

Whole whey protein 6.7 5.5
-Lactoglobulin 3.5 3.5
-Lactoglobulin 1.3 1.3

Serum albumin 0.1 0.1
Immunoglobulin 0.4 0.4

Lipoprotein 0.2 -
Proteose peptone 0.2 0.2

Glycomacropeptide 1.0 -
                                                                    Sumber: Oakenfull et al (1997)
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Untuk produk pangan, whey berfungsi memperbaiki mutu pemanggangan

roti, pengganti telur, penegas nutrisi, stabilizer, protein base, penegas rasa dan

tekstur, dan sumber padatan tanpa lemak. Aplikasi pada produk bakery, produk

susu, minuman, produk pasta, confectionery, dan produk daging (Anonymous,

2006).

Whey kaya akan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Protein

whey merupakan protein yang cocok untuk kebutuhan individu pada semua umur.

Protein whey memberikan manfaat yaitu antara lain untuk nutrisi tambahan ketika

berolahraga, pengaturan berat badan, kesehatan tulang, kekebalan tubuh dan

manfaat lainnya (Anonymousa, 2007).

2.2 Es Krim

Es krim termasuk dalam katagori makanan beku yang terdiri dari

komponen susu, gula, stabilizer, emulsifier dan flavoring. Bahan lain yang seperti

kuning telur, pewarna, dan hidrolisa pati juga ditambahkan. Bahan – bahan

tersebut di campur dalam proporsi tertentu kemudian melalui tahapan pasteurisasi

dan homogenisasi sebelum dilakukan proses pembekuan. Proses pembekuan yang

cepat dengan pengadukan dengan kecepatan tertentu memungkinkan bahan untuk

berikatan dengan udara sehingga tekstur es krim yang lembut dan halus (Marshall

et al, 2003).  Frieberg and Larssen (1997) menambahkan  secara umum es krim

dapat didefinisikan sebagai bagian buih yang membeku dengan kandungan udara

40–50 % dari volume. Fase kontinyu buih mengandung padatan terlarut dan

koloid seperti gula, protein, stabilizer dan kandungan lemak dalam bentuk emulsi.
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Struktur melintang secara umum dengan pengamatan mikroskop dapat

dilihat pada Gambar 1.

Keterangan
 A:  Gelembung udara
 C:  Kristal es
 F:  Droplet lemak
 S:  Bagian yang tidak membeku
      (unfrozen   phase)

Gambar 1. Struktur Es Krim
Sumber: Goff (1998)

Menurut Astawan (2005), berdasarkan kategorinya, es krim digolongkan

atas tiga kategori berdasarkan komponen lemaknya yaitu antara lain:

a. Economy, yaitu es krim berkadar lemak sekitar 10%.

b. Good average, yaitu es krim berkadar lemak sekitar 15%.

c. Deluxe, yaitu es krim yang berkadar lemak sekitar 17%.

  Selain ketiga jenis tersebut, es krim juga dapat dibedakan berdasarkan

komposisi pembentuknya, antara lain milk ice, sebagian besar terdiri dari susu,

;sherbet ice, didalam komposisinya mengandung buah dan water ice, dimana

didalam komposisnya tidak menggunakan  susu . Komposisi beberapa jenis es krim

yang lain dapat dilihat pada Tabel 3 berikut;
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Tabel 3. Komposisi Beberapa Jenis Es Krim

Sumber : Anonymousd (2008)

Syarat mutu es krim menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Standar Kualitas Es Krim Secara Nasional *)

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan

1. Penampakan
2. Bau
3. Rasa

-
-
-

Normal
Normal
Normal

2 Lemak % b/b Minimal  5,0
3 Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b Minimal  8,0
4 Protein % b/b Minimal  2,7
5 Jumlah padatan % b/b Minimal 34,0
6 Bahan tambahan makanan

1. Pewarna tambahan
2. Pemanis buatan
3. Pemantap dan pengemulsi

-
-
-

Sesuai dengan SNI 01-0222-1987
Negatif
Sesuai dengan SNI 01-0222-1987

7 Cemaran logam
1. Timbal (Cu)
2. Tembaga (Pb)

mg/kg
mg/kg

Maksimal  1,0
Maksimal 20,0

8 Cemaran Arsen mg/kg Maksimal   0,5
*) Standar Nasional Indonesia 01-0317-1995 (1995)
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2.3. Bahan –Bahan Dalam Pembuatan Es Krim

Jeremiah (1996), menyatakan bahwa formula Ice Cream Mix (ICM)

mengandung susu, padatan tanpa lemak, stabilizer, pengemulsi, dan air. Es krim

termasuk dalam sistem emulsi oil in water (o/w).  Komposisi formulasi es krim

secara umum dapat dilihat pada Tabel 5 .

   Tabel 5. Komposisi Formulasi Es Krim Secara Umum

Komponen Persentase (%)
Lemak susu 10
Padatan susu tanpa lemak 11
Sukrosa 14
Stabilizer/ emulsifier 0,4
Total padatan 36
Air 64

   Sumber: Goff (1998)

2.3.1 Shortening (Mentega putih)

  Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan

kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih sehingga sering disebut mentega

putih. Bahan ini diperoleh dari hasil campuran dua atau lebih lemak, atau dengan

cara hidrogenasi. Ada tiga macam shortening berdasarkan cara pembuatannya,

yaitu compound shortening, all hydrogenated shortening, dan high ratio

shortening (Winarno, 1997).

Lemak secara umum, termasuk yang berasal dari lemak nabati, penting

peranannya untuk es krim karena dapat meningkatkan rasa, membentuk tekstur

halus, membentuk body, memperbaiki kualitas pelelehan serta melapisi dinding

pada Ice Cream Maker saat pengadukan sehingga bahan tidak lengket dan
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mengeras karena pendinginan (Pearson, 2005). Komposisi kimia shortening dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi Kimia Shortening dalam 100 Gram Bahan
Komposisi Persentase (%)

Kadar air 15,9
Protein 0,9
Total lemak 81,1
Total karbohidrat 6,1
Kadar abu 2,1

  Sumber: Hui (1992)

Menurut Anonymousb (2007), terdapat tiga macam shortening berdasarkan

proses pembuatan atau pembentukannya, yaitu:

a. Compound Shortening

Compound Shortening adalah suatu tipe mentega putih yang dihasilkan dari

pencampuran lemak hewani dan minyak nabati. Sifat dari mentega putih ini

tergantung dari sifat dan jumlah masing-masing minyak yang dicampur. Pada

umumnya terdapat minyak nabati yang tidak stabil, dilakukan hidrogenasi

sampai mencapai plastisitas lemak sapi, selanjutnya dicampur dengan minyak

nabati yang lebih stabil.

b. All Hydrogenated Shortening

All Hydrogenated Shortening dibuat dengan cara mencampur dua macam

minyak hidrogenasi atau lebih dengan bilangan iod dan kekentalan yang

berbeda. Kelebihan tipe mentega ini adalah karena kekentalannya dapat diatur

dengan mengatur perbandingan jumlah dan derajat hidrogenasi dari lemak yang

dicampur. Kekentalan mentega putih adalah 2:1. Semakin besar jumlah asam

lemak jenuh maka kekentalan mentega putih yang dihasilkan semakin tinggi.
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c. Mentega Putih yang Mengandung Pengemulsi (Monogliserida dan Digliserida)

Mentega putih ini merupakan tipe mentega putih dehidrogenasi yang

mengandung pengemulsi. Pengemulsi yang digunakan terdiri dari

monogliserida, digliserida, lesitin dan kadang-kadang ditambah gliserol.

Monogliserida dan digliserida mengandung gugusan karboksil yang bersifat

liofilik dan gugusan hidroksil (-OH) yang bersifat hidrofilik. Kedua gugus ini

efektif untuk membantu dispersi mentega putih.

  Komponen lemak pada es krim menambah flavour, memberikan tekstur

smooth dengan body yang creamy dan titik leleh yang bagus. Partikel lemak akan

terdispersi pada Ice Cream Mix. Hal ini akan memberi rasa yang lembut di dalam

mulut. Es krim yang mengandung lemak tinggi akan mempunyai bentuk kristal

yang kecil dan lambat dalam menyerap udara (Hui, 1992).

2.3.2 Padatan Susu Tanpa Lemak (Susu Skim)

  Menurut Hui (1992), susu skim merupakan bagian yang sangat penting

pada pembuatan es krim. Susu skim berfungsi membantu stabilitas buih dalam

mengemulsi lemak. Pemberian susu skim selama pencampuran, menyebabkan

kestabilan, dan akan menjadi kompleks pada saat pemanasan. Idris (1992)

menambahkan bahwa skim bubuk merupakan produk susu yang biasa dipakai

dalam pembuatan es krim selain krim, mentega dan susu kental. Hasilnya dari

produk akhir akan diperoleh es krim yang lebih stabil dan lebih halus.
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Susu skim mengandung laktosa, kasein, protein dan mineral. Fungsi susu

skim adalah untuk memperbaiki tekstur, memberikan body, mempertahankan

kualitas pelelehan, overrun yang tinggi tanpa memberikan karakteristik yang

terlalu lembek (Pearson, 2005). Komposisi susu skim dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi Susu Skim per 100 Gram Bahan
Komposisi Persentase (%)

Bahan kering 95-97
Lemak 0,7-1,3
Laktosa 49-52
Sukrosa -
Serat kasar -
Protein 37-42

              Sumber: Walstra et al. (1984)

  Laktosa pada susu skim sebagai pemberi rasa manis dan mempunyai peranan

dalam menurunkan titik beku, namun kandungan laktosa yang tinggi menyebabkan

rasa seperti pasir. Protein pada susu skim berfungsi sebagai penambah nilai gizi,

meningkatkan flavour, membantu pengembangan (overrun), yaitu dengan cara

menangkap udara ke dalam adonan dan menyerap sebagian air dalam adonan

sehingga diperoleh tekstur yang lembut. Susu skim dapat meningkatkan kekentalan,

ketahanan leleh dan menurunkan titik beku (Pearson, 2005).

2.3.3 Gula (Sukrosa)

  Hui (1992) menyatakan, bahwa gula (sukrosa) memberikan rasa manis

pada es krim. Konsentrasi gula dalam campuran es krim akan membantu proses

pembekuan es krim. Penggunaan gula sebanyak 14% - 16% akan menghasilkan es

krim yang baik. Jumlah gula yang banyak pada Ice Cream Mix menyebabkan

rendahnya titik beku es krim. Sehingga pada es krim terdapat bagian yang tidak
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membeku (unfrozen water)  pada suhu rendah. Tanpa bagian yang tidak membeku

ini es krim menjadi  keras dan susah untuk di sendok.

  Gula pasir dan gula bit merupakan bahan pemanis yang lazim digunakan

dalam pembuatan es krim. Es krim dengan tekstur halus akan terasa lembut di

lidah bila tidak terjadi kristalisasi gula. Apabila terjadi kristalisasi dalam es krim

akan mengakibatkan penampilan yang kurang menarik dan terasa kasar di lidah

(Hui, 1992).

2.3.4 Pengemulsi (Tween 80)

  Es krim merupakan campuran antara emulsi dan buih. Emulsi

didefinisikan sebagai droplet liquid yang terdispersi diantara fase lain. Ukuran

droplet bervariasi antara 0,1-10 m. Emulsi sifatnya tidak stabil karena energi

bebas pada permukan interface dua fase. Semakin banyak zat padatan pada liquid

maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menstabilkan sistem emulsi.

Emulsifier digunakan untuk mengurangi energi yang dibutuhkan untuk

memisahkan dua fase tersebut. Buih didefinisikan sebagai gas yang terdispersi

dalam cairan dimana diantara gas dan cairan terdapat lapisan yang disebut

lamella. Sistem buih tidak stabil dan membutuhkan stabilizer untuk membentuk

membran gelembung gas (Goff, 1998).

Menurut Jeremiah (1996), pengemulsi berfungsi untuk memperbaiki

kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering untuk

tujuan pengemasan, menghasilkan body dan tekstur yang lebih lembut pada

produk akhir, memberikan ketahanan terhadap pelelehan pada saat proses
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pembekuan, pengemasan dan distribusi. Hui (1992) menambahkan  Pengemulsi

digunakan untuk memperbaiki kualitas pengembangan adonan es krim dengan

cara menghasilkan kristal es yang lebih kecil dan rongga udara yang lebih kecil,

tekstur yang lebih halus dan lebih kering

   Bahan pengemulsi yang sering digunakan pada pembuatan es krim saat

ini adalah mono- dan di-gliserida yang diderivasi dari hidrolisis parsial lemak atau

minyak dari hewan maupun tumbuhan, dan  Tween 80 ( dengan  Nama IUPAC

Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate) yaitu emulsifier yang mengandung

molekul glukosa yang berikatan dengan asam lemak, asam oleic sehingga bersifat

hydrofilik dan lipofilik dan membentuk emulsi minyak dalam air o/w

(Anonymousb,  2007).

Polysorbate 80 dikenal secara komersial dengan nama Tween® 80, adalah

surfaktan dan emulsifier  nonionic yang dibuat dari polioksietilena sorbitan dan

asam lemak . Kelompok hidrofilik pada bahan campuran ini adalah polyether

yang juga dikenal dengan nama polioksietilena yang merupakan polimer dari

ethylen oksida. Polysorbate 80 sering digunakan didalam es krim untuk mencegah

protein susu melapisi droplet lemak secara keseluruhan sehingga memungkinkan

protein – protein susu untuk menempel dan membentuk suatu jaringan  yang

mengikat udara didalam campuran, membentuk tekstur yang lembut dan

mempertahankan bentuk es krim ketika meleleh. Polysorbate 80 juga digunakan

pada produk Pikel, Shortening, Whipped Topping, makanan pencuci mulut , keju

cottage dan saos barbeque (Anonymousa, 2008).
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Tween 80 dan Span 80 telah diijinkan untuk digunakan pada makanan

spesifik dan diakui sebagai bahan makanan aman ( Generally Recognized As Safe

(GRAS)). Tween 80 dan Span 80 memiliki potensi racun yang sangat rendah.

Jumlah asupan per hari yang dapat ditolerransi ( Acceptable Daily Intake (ADI))

untuk Tween 80 and Span 80 yang telah ditentukan oleh WHO adalah 25 mg per

kilogram berat badan. Tween 80 diijinkan untuk digunakan di negara Australia,

U.K., Brazil, China, Czech Republic, European Union, France, Germany, India,

Italy, Japan, Netherlands, Norway, Switzerland, USA, dan negara lainnya

(Anonymousb, 2008).

Gambar 2.  Stuktur Kimia  Polysorbate 80

Sumber: (Anonymousa,2009)

Tabel 8. Sifat-sifat tween 80
Sifat-sifat

Rumus molekul C64H124O26

Berat molekul 1310 g/mol

Penampakan Cairan berwarna kekuningan dan
kental

Densitas 1.06-1.09 g/mL
Titik didih > 100°C

Larut dalam
Air, ethanol, minyak biji kapas,

minyak jagung, etill asetat, metanol,
toluene

Viskositas 300-500 centistokes  (@25°C)
   (Anonymousa, 2008).
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2.3.5 Stabilizer

Bahan stabilizer biasanya merupakan polisakarida yang digunakan untuk

mengikat bagian yang tidak membeku pada es krim (unfrozen water) dengan

meningkatkan viskositasnya sehingga mencegah mobilitas ”unfrozen water .

Tanpa penggunaan stabilizer es krim yang dihasilkan akan berpasir dan kasar,

membeku lebih cepat karena adanya mobilitas air bebas dan pertumbuhan kristal

es. Khususnya pada saat distribusi dimana kemungkinan heatshock dapat terjadi

sehingga tekstur es krim menjadi berpasir (Goff, 2002).

Polisakarida sebagai stabilizer dalam es krim dapat membentuk struktur

seperti gel dalam air untuk menahan air bebas. Pengontrolan pembekuan oleh

stabilizer menghambat pertumbuhan kristal es dengan menghambat mobilitas air

bebas yang terperangkap dalam jaringan gel yang dibentuk stabilizer. Formulasi

stabilizer yang tepat pada Ice Cream Mix (ICM) dapat mencegah pertumbuhan

kristal es ketika terjadi heat shock. Rendahnya total padatan pada es krim dapat

mempengaruhi efektivitas stabilizer karena semakin banyaknya air maka semakin

banyak pula kristal es yang dapat terbentuk (Goff, 2002).

Goff (2002) menambahkan tujuan utama penggunaan stabilizer adalah

untuk menghasilkan tekstur dan body yang lembut, mengurangi pertumbuhan

kristal es laktosa selama penyimpanan dan menghasilkan keseragaman produk

serta ketahanan terhadap pelelehan. Stabilizer menstabilkan Ice Cream Mix (ICM)

untuk mencegah pemisahan, dengan menghasilkan buih yang stabil, dan

menghambat migrasi moisture dari es krim keluar.
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Interaksi yang kuat antara protein dan polisakarida terikat dengan interaksi

elektostatik atau dengan ikatan movalen. Ikatan yang kuat mungkin terjadi antara

protein yang bermuatan positif dan polisakarida anionik pada ikatan ion yang

lemah. Adanya ion kalsium dapat memperkuat ikatan pada sistem protein

polisakarida (Dickinson, 1995).

2.3.5.1 Carboxymethyl cellulose

Carboxymethyl cellulose (CMC) diperoleh dari selulosa tanaman. Selulosa

terdiri dari monomer glukosa namun tidak dapat dicerna oleh manusia. Selulosa

dapat terlarut dan dapat digunakan sebagai bahan makanan bila ditambahkan

carboxymethyl  yang dapat membuka struktur polymer dan kemudian dinetralisasi

dengan ion sodium. Parameter yang penting dalam pemilihan CMC  untuk

makanan adalah derajat substitusi carboxymethyl (semakin banyak yang

tersubstitusi semakin mudah terlarut), Keseragaman substitusi (bagian yang tidak

tersubstitusi carboxymethyl akan saling berinteraksi  di dalam air)  dan derajat

polymerisasi (semakin panjang molekul  semakin kental larutan yang dihasilkan).

CMC mudah terlarut dalam campuran, memiliki kapasitas pengikat air yang tinggi

dan merupakan stabilizer yang baik pada es krim (Goff,2002).

CMC larut dengan cepat pada air dingin dan digunakan dengan tujuan

untuk mendapatkan viskositas yang diinginkan tanpa terbentuknya gel. CMC

digunakan untuk mengatur viskositas , digunakan sebagai pengental dan stabilizer

emulsi (contohnya dengan kasein susu). CMC juga dapat digunakan sebagai

pengikat air (Chaplin,2008)
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Gambar 3: Struktur kimia
Carboxymethylcellulose (CMC)

Sumber: Chaplin (2008)

2.3.5.2  Alginat

Alginat merupakan komponen penyususun dinding sel pada alga yang

banyak dijumpai pada alga coklat (Phaeophycota). Senyawa ini merupakan

heteropolisakarida dari hasil pembentukan rantai monomer mannuronic acid dan

gulunoric acid. Kandungan alginat dalam alga tergantung pada jenis alganya

(Putra, 2006).

Alginat digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Senyawa alginat juga

banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang dibekukan untuk

mencegah pembentukan kristal es. Dalam industri farmasi, alginat digunakan

sebagai bahan pembuatan pelapis kapsul dan tablet Dalam industri zat ini

digunakan sebagai pembentuk gel (gelling agent), pengemulsi dan stabilizer

emulsi (emulsifying dan stabilizing agent), pensuspensi (suspending agent),

pengikat (binding agent), pembentuk struktur (sizing agent), penjernih (clarifing

agent) (Putra, 2006).
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Gambar 4.  Struktur Alginat
Sumber: Anonymousc(2008)

2.3.5.3  Karagenan

Karagenan diekstraksi dari lumut Irlandia (Chondrus crispus), tiga fraksi

karagenan yang telah diisolasi diberi nama karagenan-kappa, lamda dan iota.

Gambar 5.  karagenan kappa
Sumber: Anonymousb (2007)

Gambar 6.  Karagenan lambda
Sumber: Anonymousb(2007)

Karagenan adalah hidrokoloid yang mengandung sulfat tinggi. Karagenan

khususnya dari Chondrus crispus dan beberapa jenis rumput laut Merah dapat
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dipisahkan mejadi 2 fraksi, yaitu yang diperkirakan mengandung 40% kappa-

karagenan dan lainnya kurang lebih mengandung 60% lambda-karagenan.

Kandungan sulfat dalam kappa-karagenan adalah 23-28% dan lambda-karagenan

adalah 24-33% (Susanto, 2008).

Karagenan dapat digunakan sebagai pengental yang umum digunakan

pada berbagai produk makanan termasuk produk susu seperti yoghurt atau coklat

susu. Karagenan juga digunakan pada pembuatan marshmallow, untuk

menghasilkan gel pada jelly atau sebagai stabilizer es krim.  Karagenan pada

bentuk alga memiliki kandungan zat besi dan sulfur yang tinggi, namun ketika

diproses menjadi gel kedua mineral tersebut dapat berkurang (Smith, 2008).

Tranggono (1989) menyatakan bahwa karagenan bereaksi positif dengan

protein susu, atas dasar ini  karagenan banyak diaplikasikan dalam produk pangan.

Gaonkar (1995) menyatakan bahwa dalam Ice Cream mix (ICM) protein memiliki

sisi positif akan berikatan dengan gugus ester sulfat karagenan yang bermuatan

negatif.

(Anonymousf,2008)

Gambar 7.  Ikatan Antara Protein Dan Karagenan

Keutamaan dari karagenan dalam industri pangan adalah kemampuan dari

kappa- dan iota- karagenan untuk membentuk gel elastik dengan adanya kation.
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Biasanya konsentrasi karagenan yang ditambahkan diatas 0,3% atau lebih pada

gel susu, whiped cream, milk shakes dan yoghurt. Karagenan dapat digunakan

sebagai penstabil kedua dalam kombinasinya dengan pati, galaktomanan atau

CMC dalam sistem kompleks seperti susu atau shorbets (Stephen, 1995).

2.4 Proses Pembuatan Es Krim

  Proses pembuatan es krim ada beberapa tahapan proses yang harus

dilakukan yaitu: pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, aging,

pembekuan dan pengerasan.

a) Pencampuran Bahan

  Menurut Idris (1992), campuran bahan yang akan dibekukan menjadi es

krim disebut Ice Cream Mix (ICM). Menurut Desrosier and Tessler (1988),

prosedur yang biasanya untuk pencampuran bahan es krim, yaitu mencampur

bahan-bahan cair (krim atau produk cair lainnya) dalam wadah, kemudian

pemanasan dimulai dan dimasukkan bahan-bahan padat. Gula ditambahkan pada

saat adonan mencapai suhu 49 ºC. Semua bahan harus tercampur merata pada saat

suhu pasteurisasi tercapai.

b) Pasteurisasi

Pasteurisasi merupakan perlakuan panas dengan suhu relatif rendah,

dimana bahan dipanaskan dibawah suhu 100oC. Pada makanan dengan tingkat

keasaman rendah (pH>4.5 contohnya susu), pasteurisasi dilakukan untuk

meminimalkan kemungkinan bahaya makanan karena aktivitas mikroorganisme

patogen, dan menambah daya simpan makanan beberapa hari. Penggunaan suhu
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dan waktu minimum pada proses pasteurisasi untuk ice cream adalah 65oC selama

30 menit, 71oC untuk 10 menit dan 80oC untuk 15 detik (Fellow, 2000).

Pasteurisasi adalah proses biologi sebagai titik kontrol dalam satuan

sistem, yang didesain untuk menghancurkan bakteri patogen. Fungsi lain yang

juga penting, pasteurisasi akan mengurangi jumlah spora mikroorganisme dan

membantu memecah komponen protein dan stabilizer (Pearson, 2005).

c) Homogenisasi

Homogenisasi dalam proses pembuatan es krim merupakan proses

pemecahan globula lemak yang bertujuan untuk memperkecil ukuran dan

menyebarkan globula lemak secara merata. Homogenisasi ini penting dilakukan

untuk mencegah bersatunya globula lemak sehingga meningkatkan kekentalan

dan menurunkan daya buihnya. Proses homogenisasi merupakan metode yang

digunakan untuk  menstabilkan emulsi lemak dalam Ice Cream Mix (ICM), proses

homogenisasi dibutuhkan untuk membentuk struktur mentega, whipping cream

dan es krim (Goff, 1998).

Gambar 8.  Homogenisasi dalam mikroskop mikro
 (Anonymousb, 2007)
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Tujuan dari homogenisasi ini adalah untuk

mengurangi ukuran partikel globula lemak,

memperluas area permukaan dan membentuk

membran serta secara tidak langsung akan membuat

tekstur es krim lebih halus dan memungkinkan udara

masuk (Pearson, 2005). Sedangkan manfaat proses

homogenisasi yaitu:

1. Mencegah penumpukan dispersi globula lemak selama pembekuan.

2. Memperbaiki tekstur dan kelezatan es krim.

3. Memperkecil aging dan membantu dalam mencapai overrun.

4. Menghasilkan produk yang lebih seragam.

d) Aging

  Ice Cream Mix (ICM) yang telah dihomogenisasi segera didinginkan pada

suhu 4 ºC atau lebih rendah selama 4-24 jam. Aging dilakukan agar diperoleh Ice

Cream Mix (ICM) yang lebih kental, lebih halus dan tampak lebih mengkilat. Hal

ini juga akan menambah kehalusan serta pengembangan volume (overrun) es

krim, namun demikian Ice Cream Mix (ICM) juga tidak boleh terlalu kental

karena akan mempersulit pengembangan dan memperkecil overrun (Idris, 1992).

  Menurut Pearson (2005), Ice Cream Mix (ICM) di aging selama 4-24 jam.

Fungsi dari aging adalah untuk memperbaiki kualitas campuran Ice Cream Mix

(ICM), memperbaiki tekstur es krim, memberikan waktu pengkristalan partikel

lemak, memberikan waktu yang cukup untuk protein dan stabilizer dalam
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meningkatkan viskositas larutan, memberikan waktu untuk pembentukan

membran serta memberi waktu interaksi antara protein dan pengemulsi.

e) Pembekuan/ Pembuihan dengan Ice Cream Maker

  Apabila setelah dilakukan aging, campuran tersebut didinginkan, maka

tidak akan dihasilkan es krim, melainkan gumpalan padat dan rapat berisi kristal-

kristal es krim yang kasar. Agar dihasilkan es krim dengan tekstur yang halus,

maka adonan harus dilakukan pengadukan (pembuihan) di dalam Ice Cream

Maker setelah proses aging. Pembuihan campuran merupakan kunci dalam

pembuatan es krim yang baik (Goff, 1998).

Gambar 9. Mekanisme Pembekuan Pada Es Krim
Sumber: Goff (1998)

Proses pembuihan berfungsi ganda yaitu pertama, untuk mengecilkan

ukuran kristal es yang terbentuk, semakin kecil ukuran kristal esnya, maka

semakin lembut es krim yang terbentuk. Kedua, dengan proses ini akan terjadi

pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara yang

Terbentuk kristal es
lebih banyak

Dengan penurunan suhu, terjadi
peningkatan konsentrasi padatan
sehingga terjadi penurunan titik beku

Bagian yang tidak
membeku, mengandung
semua partikel terlarut

Kristal es

Suhu diturunkan
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tercampur ke dalam adonan inilah yang menghasilkan busa yang homogen

(Goff,1998).

Secara konvensional pembekuan pada es krim dilakukan dengan

menurunkan suhu Ice Cream Maker sampai mencapai titik beku dengan cara

menempatkan balok-balok es batu dan garam disekeliling Ice Cream Maker,

selama proses ini berlangsung terjadi pembentukan kristal-kristal es dan menjebak

udara yang berada di dalam Ice Cream Mix (ICM) yang dikembangkan. Ukuran

dari kristal-kristal es dan rongga udara bervariasi dari 5-300 mikron (Desrosier

and Tessler, 1988).

f) Pengerasan

  Tahap selanjutnya setelah pembekuan adalah proses pengerasan di dalam

freezer pada suhu antara -30 oC sampai -40 oC, karena pada suhu ini air yang

tersisa kebanyakan bisa membeku. Dibawah suhu -25 oC, es krim menjadi lebih

stabil dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi yang membentuk kristal

es yang besar. Semakin cepat pengerasan, kristal es yang terbentuk akan semakin

kecil dan tekstur es krim yang terbentuk akan semakin lembut. Proses pengerasan

dianggap cukup bila suhu di bagian tengah produk telah mencapai -18 oC. Suhu

pengerasan ini tergantung pada ukuran dan bentuk kemasan, luas permukaan,

suhu medium pendingin, kecepatan pergerakan udara pendingin dan suhu awal

produk (Pearson, 2005).

2.5. Parameter Fisik Pada Es Krim

a) Overrun
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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. Overrun pada es krim

yang terlalu rendah akan menyebabkan es krim membeku menjadi produk yang

terlalu keras dan lembek (soggy) seperti pudding. Sedangkan overrun yang terlalu

tinggi akan menyebabkan es krim lunak (fluffy), terlalu cepat meleleh dan

memiliki rasa hambar(Potter, 1986).

Penggelembungan campuran es krim dengan udara sampai volumenya

menjadi dua kalinya (disebut dengan maksimum 100 persen overrun). Es krim

dengan kandungan udara lebih banyak akan terasa lebih cair dan lebih hangat

(Ismunandar, 2005).

  Viskositas Ice Cream Mix (ICM) berpengaruh terhadap overrun dalam

pembuatan es krim. Viskositas tinggi menyebabkan sulit mengembang, sehingga

akan menghasilkan overrun yang rendah (Eckles et al, 1984).

  Pengaruh overrun terhadap tekstur dan body es krim yaitu semakin tinggi

nilai overrun akan menghasilkan es krim seperti salju, sedangkan overrun yang

terlalu rendah akan menghasilkan es krim yang lembek (Barraquita, 1978).

Menurut Harper dan Hall (1976), overrun es krim berkisar 80 - 100 %, sedangkan

pada pembuatan es krim secara konvensional (industri rumah tangga) berkisar

antara 35 - 50 %.

Semua es krim memiliki “overrun” istilah untuk jumlah udara yang

terkandung dalam es krim. Udara pada es krim mencegah agar es krim tidak keras
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seperti batu. Prosentase overrun mulai dari o (tanpa udara) hingga 200

(penambahan volume udara 100 %). Batasan overrun untuk es krim sekala

industri adalah 100 percent, yaitu penambahan volume udara 50 %. Namun es

krim dengan 100 persen overrun menghasilkan tekstur mushy (seperti bubur)

didalam mulut dan akan meleleh dengan cepat. Overrun pada es krim yang lebih

disukai adalah antara 20 – 50 % overrun (10 - 25 persen udara) akan lebih dense,

creamy dan lebih memuaskan (Marshall et al, 2003).

b) Viskositas

Viskositas susu dan produk susu menentukan laju creaming, laju  transfer

massa dan panas, dan menentukan aliran laju pada proses produksi.  Susu dan

susu skim menunjukkan perilaku newtonian dimana viskositas bergantung dengan

rate of shear. Viskositas dari produk tergantung dari a) Suhu. Temperatur yang

rendah meningkatkan volume misel kasein. Temperatur diatas 650 C meningkat-

kan viskositas akibat dari denaturasi protein whey. b) pH. Peningkatan atau

penurunan pH juga mempengaruhi volumesitas misel kasein (Goff, 1998).

Agitasi dapat menyebabkan coalescence parsial dari globula lemak

(partial churning) yang meningkatkan viskositas. Globula lemak yang telah

teraglutinasi dalam keadaan dingin dengan dilakukan agitasi dapat terdispersi dan

menurunkan viskositas. Viskositas Ice Cream Mix (ICM) berpengaruh terhadap

overrun dalam pembuatan es krim. Viskositas tinggi menyebabkan sulit

mengembang, sehingga akan menghasilkan overrun yang rendah (Eckles et al,

1984).

c) Tingkat Keasaman Dan Nilai pH
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Nilai pH normal ice cream mix (ICM) sekitar 6,3 . Tingkat keasaman dan

dan pH berhubungan dengan komposisi ICM. Peningkatan jumlah padatan susu

tanpa lemak meningkatkan tingkat keasaman dan menurunkan pH. Perkiraan

tingkat keasaman dapat dihitung dengan mengalikan prosentase padatan susu

tanpa lemak dengan faktor 0,017 (Goff,2002). Persen tingkat keasaman dan nilai

pH untuk beberapa jumlah padatan susu tanpa lemak diberikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Tingkat Keasaman Dan Nilai Ph Untuk Ice Cream Mix (ICM)

Padatan Susu Tanpa
Lemak (%)

Tingkat Keasaman
(%)

Nilai pH

7
8
9
10
11
12
13

0.119
0.136
0.153
0.170
0.187
0.204
0.221

6.40
6.35
6.33
6.32
6.31
6.30
6.28

Sumber :Goff(2002)

Peningkatan tingkat keasaman dari es krim secara alami disebabkan oleh

komposisi protein susu, garam mineral( phosphat dan citrates, dan CO2 yang

terlarut.  Pengasaman lebih lanjut disebabkan karena dihasilkannya asam laktat

oleh bakteri yang memfermentasi laktosa. Tingkat keasaman yang tinggi tidak

diinginkan dalam Ice Cream Mix (ICM) karena dapat meningkatkan viskositas,

menurunkan kecepatan pengadukan, dihasilkan Ice Cream Mix (ICM) yang tidak

stabil, dan flavor yang tidak diinginkan (Goff, 2002).

d) Kecepatan Meleleh

Salah satu wujud yang penting dalam struktur es krim adalah melting

down (kecepatan meleleh). Ketika es krim diletakkan dalam ruangan terbuka
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supaya meleleh, terjadi dua peristiwa sekaligus yaitu melelehnya es dan runtuhnya

struktur stabilizer buih lemak. Pelelehan es krim dipengaruhi oleh 2 hal yaitu,

suhu ruangan dan kecepatan transfer panas (Pearson, 2005). Namun kecepatan

meleleh es krim tidak hanya tergantung oleh suhu namun  juga tergantung dari

jumlah udara (whipped in air), ukuran kristal es, kerangka globula lemak dan

penambahan zat aditif, poly sorbate 80 dapat mempertahankan bentuk es krim

pada suhu ruang (Wollard, 2007).

Stabilizer akan meningkatkan  viskositas adonan es krim, sehingga es krim

yang dihasilkan akan memiliki overrun yang rendah dan tekstur yang lembut

karena terbentuknya kristal-kristal es yang kecil dan memperlambat pelelehan es

krim saat dihidangkan. Kristal-kristal es yang besar akan lebih cepat mencair dari

pada kristal es yang kecil, sehingga mempercepat proses pelelehan es krim

(Marshall, 2003).

  Es krim yang berkualitas baik menunjukan

cukup resistensi terhadap pelelehan. Pelelehan yang

lambat tidak dikehendaki karena mencerminkan

adanya stabilizer yang berlebihan atau pengolahan

adonan yang tidak memadai (Naruki dan Kanoni,

1992). Menurut Pearson (2005), karakteristik

kecepatan meleleh es krim dibagi menjadi 3 yaitu :
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a. Curdy Melt Down, dipengaruhi oleh keasaman yang tinggi, keseimbangan

garam, tekanan pada saat proses homogenisasi terlalu tinggi dan pembekuan

yang terlalu lama.

b. Sukar meleleh, karena pengemulsi yang berlebihan, jenis pengemulsi yang

salah, lemak yang terlalu banyak, suhu pembekuan yang terlalu rendah.

c. Wheying off, dipengaruhi oleh keseimbangan garam, komposisi protein dan

penambahan stabilizer.

e) Tekstur

De Man (1997), menyatakan bahwa tekstur es krim dipengaruhi oleh

ukuran dari kristal es, globula lemak, gelembung udara dan kristal laktosa.

Tekstur es krim yang baik adalah halus atau smooth. Sedangkan tekstur yang

buruk adalah greasy (terasa ada gumpalan lemak), grainy (terasa seperti tepung),

flaky/snowy (terasa seperti ada serpihan es), lumpy/kental (seperti jelly) dan sandy

(berpasir).

  Sedangkan menurut Pearson (2005), kerusakan body dan tekstur es krim

dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu :

a. Coarse/Icy texture, yaitu tekstur kasar seperti es, kemungkinan penyebabnya

adalah total padatan yang terlalu sedikit, kekurangan protein dan stabilizer,

pembekuan terlalu lambat, dan fluktuasi suhu ruangan.

b. Crumbly Body, yaitu tekstur rapuh, karena overrun yang tinggi, konsentrasi

pengemulsi dan stabilizer yang rendah, total padatan terlalu rendah.
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c. Fluffy Texture, yaitu tekstur keras, penyebabnya adalah konsentrasi udara

tinggi, konsentrasi stabilizer rendah dan total padatan sedikit.

d. Gummy Body, yaitu tekstur kokoh, penyebabnya adalah overrun rendah,

konsentrasi stabilizer rendah.

e. Sandy Texture, yaitu berpasir, penyebabnya adalah konsentrasi udara tinggi,

konsentrasi stabilizer rendah, total padatan sedikit, proses pengerasan es krim

terlalu pendek, fluktuasi suhu.

f. Weak Body, yaitu terlalu cepat meleleh, penyebabnya overrun terlalu tinggi,

total padatan sedikit.

Kerusakan akibat  pengaruh suhu juga dapat mempengaruhi tekstur dari es

krim, kerusakan karena pengaruh suhu antara lain:

1. Heat Shock

 Terjadi apabila es krim ter-ekspos pada suhu ruang pada waktu yang

cukup lama menyebabkan es krim mulai mencair sebagian dan kemudian

terjadi penurunan suhu kembali saat es krim dimasukkan lagi dalam

pendingin. Heat shock juga dapat terjadi saat distribusi dari produsen hingga

konsumen dimana terdapat kemungkinan suhu untuk  berubah ubah.  Setiap

terjadi heat shock bagian eskrim yang mencair membeku kembali disekitar

kristal es dan membentuk kristal es baru yang semakin membesar sehingga

tekstrur es krim menjadi berpasir dan kering (Wollard, 2007).

2. Rekristalisasi

 Kristal es yang telah terbentuk selama pembekuan es krim bersifat

tidak stabil dapat mengalami proses rekristalisasi, yang tingkatnya tergantung
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dari stabilitas/kekompakan es krim. Rekristalisasi merupakan proses

perubahan jumlah, ukuran dan bentuk dari kristal es selama proses

penyimpanan beku. Pada dasarnya rekristalisasi merupakan penghilangan

kristal es kecil, pertumbuhan kristal es besar dan penggabungan kristal es

(Wollard, 2007).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi,

Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan Laboratorium Pengujian Mutu Jurusan

Teknologi Hasil Pertanian mulai bulan Agustus  2007 sampai dengan Desember

2008.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Bahan

  Bahan baku yang digunakan adalah whey  yang didapat dari Unit

Pengolahan Susu (keju) di desa Bambang kecamatan Wajak (Departemen

Perternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang). Bahan tambahan

meliputi susu skim, mentega putih (merk Snow White), gula pasir (merk Gulaku)

yang didapat dari toko ”PRIMARASA”, Tween 80 (pengemulsi) didapat dari toko

”BRATACHEM”  Macam-macam stabilizer yaitu CMC, karagenan, dan alginat

didapat dari toko ”PANADIA”.

  Bahan kimia yang digunakan untuk analisa meliputi aquades, NaOH,

etanol, PE, Indikator pp, H2SO4, amyl alcohol,  tablet kjehdahl,. H3BO3, indikator

shertoshiro, HCl, ZnSo4, KI, Chloramine-T, Na2S2O3 didapat dari toko

”PANADIA”.
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3.2.2 Alat

  Alat yang dipakai untuk pembuatan es krim antara lain mixer merk

Philips, sendok,  termometer, wadah plastik, timbangan analitik merk Denver

Instrument M-310, dandang gelas plastik, kompor listrik, freezer merk Modena,

refrigerator merk Toshiba, Ice Cream Maker merk Gaggia Galetiera.

Alat yang digunakan untuk analisa antara lain seperangkat glass ware

merk Pirex, timbangan analitis merk Denver Instrument M-310, pendinginan

balik, penangas air, oven, desikator, termometer, pengaduk, statif, gerber set,

sentrifuse, stopwatch.

3.3  Metode Penelitian

  Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah rancangan acak

kelompok (RAK), yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama

yaitu jenis stabilizer yang terdiri dari 3 level (Karagenan, Alginat, CMC) dan

faktor kedua, konsentrasi stabilizer yang terdiri dari 3 level (0,3 % ; 0,4 % ; 0,5

%) dan akan diperoleh sembilan kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan.

Faktor tersebut adalah:

Faktor I : Jenis stabilizer

S1 = Alginat

S2 = CMC

S3 = Karagenan

Faktor II : Konsentrasi stabilizer

K1 = 0,3 %

K2 = 0,4 %

K3 =    0,5 %

Dari kedua faktor tersebut, akan diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut:

S1K1 = Alginat dengan konsentrasi 0.3 %
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S1K2 = Alginat dengan konsentrasi  0.4 %

S1K3 = Alginat dengan konsentrasi 0.5 %

S2K1 = CMC dengan konsentrasi 0.3 %

S2K2 = CMC dengan konsentrasi 0.4 %

S2K3 = CMC  dengan konsentrasi 0.5 %

S3K1 = Karagenan dengan konsentrasi 0.3 %

S3K2 = Karagenan dengan konsentrasi 0.4 %

S3K3 = Karagenan dengan konsentrasi 0.5 %

3.4 Pelaksanaan Penelitian

  Penelitian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu: penelitian pendahuluan dan

penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan bertujuan mengetahui tahapan dan

ketepatan proses yang dilakukan, sedangkan penelitian lanjutan untuk pelaksanaan

pembuatan produk es krim yang sesuai dengan tahapan proses yang telah

diketahui dengan baik dan juga untuk melakukan analisa produk yang dihasilkan.

3.4.1 Tahapan proses pembuatan es krim

 Tahapan proses pembuatan es krim adalah sebagai berikut:

- Persiapan bahan dasar whey dan penimbangan bahan pembantu antara lain:

susu skim 10 % (b/v); Tween 80 0,01 % (b/v); shortening 10 % (b/v); gula 15

% (b/v); stabilizer sesuai perlakuan, dan whey .

- Dilakukan pencampuran susu skim, shortening, tween 80, gula, stabilizer  dan

whey dengan  jumlah akhir mencapai 500 ml (b/v) .

- Setelah bahan-bahan tercampur, dilakukan pasteurisasi sampai suhu 80°C

selama 15 detik.
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- Setelah pasteurisasi dilakukan homogenisasi dengan mixer selama 10 menit

dengan kecepatan sedang .

- Campuran hasil homogenisasi didinginkan (aging) pada suhu ± 4°C  24 jam.

- Kemudian dilakukan pembuihan dengan Ice Cream Maker selama ± 30 menit.

- Hasil pembuihan dikemas dalam wadah plastik dan dilakukan pengerasan

dalam freezer dengan suhu -18 °C.

Adapun diagram alir tahapan proses pembuatan es krimdapat dilihat pada

Gambar 10.

Pencampuran
Hingga volume mencapai 500 ml

Pengadukan

Pemanasan 80oC ± 1 oC   15 detik

Homogenisasi hingga suhu  40 oC ± 1 oC
(dengan Mixer10 menit, 600 Rpm)

Aging 4 oC ± 1 oC  24 jam

Pembekuan dan pembuihan
(Ice cream maker -4oC, 30 menit)

Pengemasan

Pembekuan  -18 oC ± 1 oC, 24 jam

Susu skim 10 % (b/v)
Gula 15 % (b/v)
Shortening 10 % (b/v)
Emulsifier 0,01 % (b/v)

Perbandingan jenis stabilizer dengan
berbagai konsentrasi

- Karagenan (0,3%; 0,4%;0,5%)
- Alginat (0,3%; 0,4%;0,5%)
- CMC (0,3%; 0,4%;0,5%)

Whey Cair

Analisa
• Kadar protein
• Kadar lemak
• Kadar Laktosa

Analisa
• pH
• Viskositas

Analisa kimia
• Kadar protein
• Kadar lemak
• Kadar laktosa
• Total padatan

Analisa fisik
• Overrun
• Kecepatan

meleleh
Uji organoleptik

• Rasa
• Warna
• Aroma
• Tekstur
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Gambar 10. Diagram Alir Pembuatan Es Krim Whey

3.5  Pengamatan dan Analisa

  Pengamatan dilakukan terhadap bahan baku (whey) dan produk (es krim)

yang dihasilkan. Analisa terhadap bahan baku meliputi analisa protein dan lemak.

Sedangkan analisa pada produk akhir meliputi analisa, kadar lemak (metode

gerber Khasani, 1984), Kadar laktosa (AOAC dalam Sudarmadji, 1997), kadar

protein (AOAC dalam Sudarmadji, 1997), overrun (Idris, 1992), kecepatan

meleleh (Idris, 1992), viskositas, uji hedonik (rasa, aroma, warna, tekstur)

(Soekarto, 1985).

3.6  Pengolahan Data

  Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara stastistik dengan

menggunakan analisa varian (ANOVA) dan apabila terdapat beda nyata  pada

interaksi kedua perlakuan maka dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan s Multiple

Range Test) dan apabila tidak terdapat interaksi maka dilakukan uji beda BNT

dengan selang kepercayaan 5 %. Sedangkan untuk data organoleptik dianalisa

dengan uji hedonik dan apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua

perlakuan maka dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan s Multiple Range Test)

dengan selang kepercayaan 5 %. Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan

metode indeks efektifitas De Garmo (1984).

Es krim Whey
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Bahan Baku

  Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah whey cair keju.

Analisa terhadap bahan baku whey cair keju dilakukan untuk mengetahui kadar

lemak, kadar protein serta kadar laktosa yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.  Hasil Analisa Whey Cair Keju

Parameter Rerata Hasil
Analisa

Literatur*

Kadar Protein (%)
Kadar Lemak (%)
Kadar Laktosa (%)

1,124
0,618
1,671

0,9
0,3
4,5

  Keterangan : * Cayot dan Lorient (1997)

  Tabel 10 menunjukkan bahwa rerata kadar lemak whey sebesar 0,618 %

Kadar protein sebesar 1,124 % dan kadar laktosa 1,671 %. Sedangkan menurut

Cayot dan Lorient (1997) kandungan gizi whey antara lain protein 0,9 %; lemak

0,3 %; laktosa 4,5 %; asam laktat 0,2 % ; mineral 0,6-0,8 % dan  sebagian besar

lainnya terdiri dari air. Perbedaan kadar protein, kadar lemak dan kadar laktosa

ini mungkin dapat disebabkan karena perbedaan proses dan metode yang

digunakan dalam pembuatan keju.  Semakin bagus proses pengolahan susu

menjadi keju yang dilakukan maka semakin rendah nilai gizi whey yang

dihasilkan. Apabila dibandingkan dengan literatur maka dapat disimpulkan bahwa

proses pengolahan keju yang dihasilkan “KEJU KEMAL” sudah cukup bagus,

namun masih menyisakan whey yang memiliki sedikit potensi yang dapat

dimanfaatkan.



38

4.2 Analisa Es Krim

4.2.1 Kadar protein

  Rerata kadar protein es krim yang dihasilkan tidak menunjukkan

perbedaan nilai yang cukup signifikan akibat perlakuan  jenis dan konsentrasi

stabilizer yang digunakan. Rerata nilai kadar protein yang dihasilkan yaitu antara

(3,515 – 3,8003 %) meskipun kadar protein yang dihasilkan rendah namun bila

dibandingkan dengan Standar Kualitas Es Krim Secara Nasional (Tabel 4) masih

memenuhi syarat dimana batasan minimum kadar protein pada es krim sebesar 2,7

% .

Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh peningkatan konsentrasi

Stabilizer dan jenis stabilizer yang digunakan terhadap es krim disajikan pada

Gambar 11.

Gambar 11. Kadar Protein Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 11 menunjukkan bahwa grafik kadar protein cenderung menurun

dengan perlakuan jenis dan peningkatan konsentrasi stabilizer. Diduga penurunan

kadar protein ini disebabkan karena dengan meningkatnya konsentrasi stabilizer
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maka akan semakin banyak jumlah air yang terikat pada es krim sehingga

perpindahan uap air dari es krim ke lingkungan selama proses hingga

penyimpanan pada freezer pada proses pembuatan es krim hingga penyimpanan

pada freezer. Menurut Fellows (2000) perpindahan uap air dari produk ke sistem

terjadi karena tekanan uap dan aw (water activity) produk lebih tinggi dari pada

lingkungan

  Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukan bahwa perlakuan jenis

stabilizer, konsentrasi stabilizer dan interaksi antara kedua faktor tidak

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein es krim

4.2.2 Kadar Lemak

Rerata kadar lemak es krim yang dihasilkan akibat perlakuan konsentrasi

Stabilizer  dan jenis stabilizer berkisar antara 7,300 – 7,421 % (Lampiran 11).

Berdasarkan SNI, standar es krim untuk indonesia kadar lemak minimum yang

harus di penuhi adalah 5 % b/b (Tabel 4). Sedangkan sumber utama yang

digunakan dalam es krim ini adalah shortening dimana menurut Hui (1992)

shortening memiliki total lemak sebesar 81,1 % per 100 g shortening. Untuk

mengetahui secara lebih jelas pengaruh peningkatan konsentrasi Stabilizer  dan

jenis stabilizer terhadap kadar lemak es krim dapat diketahui dari Gambar 12.
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Gambar 12. Kadar Lemak Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat bahwa kadar lemak semakin

menurun dengan pertambahan konsentrasi stabilizer. Kecenderungan kadar lemak

yang semakin menurun diduga disebabkan karena semakin banyak stabilizer yang

digunakan mempengaruhi jumlah fraksi air sehingga mempengaruhi kadar lemak

sebagai  fraksi padatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kunchenbuch (2000)

bahwa stabilizer memiliki gugus polar sehingga lebih dapat mengikat air

dibanding lemak yang memiliki gugus non polar. Konsentrasi stabilizer yang

semakin meningkat akan meningkatkan fraksi air dan akan menurunkan kadar

lemak sebagai fraksi padatan.

  Namun berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan

bahwa perlakuan jenis dan konsentrasi stabilizer serta interaksi antara keduanya

tidak memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap kadar lemak es krim.

Hal ini mungkin disebabkan karena perlakuan konsentrasi stabilizer memiliki
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rentang yang terlalu kecil sehingga ketika dilakukan analisis ragam dihasilkan

perbedaan yang tidak nyata.

4.2.3 Kadar Laktosa

 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap kadar laktosa es krim  akibat

perlakuan konsentrasi dan jenis stabilizer dihasilkan kadar laktosa berkisar antara

6,52 – 6,58 % (Lampiran 12). Goff (2002) menyatakan bahwa jumlah laktosa pada

es krim pada umumnya  sekitar ± 6 %, perbedaan kadar laktosa es krim  dengan es

krim pada umumnya, diduga karena pada whey keju masih mengandung sejumlah

laktosa (Tabel 10).

Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh perlakuan konsentrasi dan

jenis stabilizer  terhadap kadar laktosa es krim dapat diketahui dari Gambar 13.

Gambar 13. Kadar Laktosa Es krim pada     Berbagai   Kombinasi
Jenis dan Konsentrasi Stabilizer

Pada Gambar 13 dapat dilihat bahwa grafik jenis dan konsentrasi stabilizer

terhadap kadar laktosa pada es krim cenderung menurun. Hasil analisis ragam
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laktosa (Lampiran 12) menunjukan bahwa perlakuan jenis dan peningkatan

konsentrasi stabilizer serta interaksi diantara kedua faktor tersebut tidak

memberikan pengaruh yang nyata. Hal ini diduga karena pada komponen

stabilizer tidak mengandung laktosa sehingga tidak menghasilkan perbedaan yang

nyata terhadap pada kadar laktosa es krim. Pearson (2005) menyatakan bahwa

sumber laktosa dari es krim bersumber dari kandungan susu skim (49 -52%).

Fungsi laktosa pada es krim selain sebagai pemberi rasa manis adalah

menurunkan titik beku, sehingga memungkinkan es krim untuk tidak membeku

seluruhnya dan menjadi keras.

4.2.4 pH

Nilai pH es krim  antara 6,14 - 6,24. Grafik pH es krim pada berbagai

kombinasi jenis stabilizer dan konsentrasi stasbilizer dapat dilihat pada Gambar

14.

Gambar 14. pH Air Es krim pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

Berdasarkan Gambar 14 diatas dapat dilihat bahwa es krim  dengan

perlakuan konsentrasi stabilizer memiliki nilai pH yang cenderung  semakin
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meningkat. Kecenderungan  pH es krim  yang meningkat  diduga berhubungan

dengan aktivitas masing-masing stabilizer dalam mengikat air sehingga

meningkatkan jumlah fraksi air dan menurunkan fraksi padatan. Dengan

meningkatnya jumlah air  pada es krim  diduga dapat meningkatkatkan  nilai pH.

   Hasil analisa ragam (Lampiran 13) menunjukkan bahwa jenis stabilizer

dan interaksi antara jenis dan konsentrasi stabilizer  memberikan pengaruh yang

nyata (α = 0,05) terhadap nilai pH es krim, sedangkan konsentrasi stabilizer

memberikan pengaruh yang tidak nyata. Berikut ini rerata nilai pH es krim pada

berbagai stabilizer yang digunakan.

Tabel 11.  pH Es krim Pada Berbagai Jenis Dan    Konsentrasi
Stabilizer

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%) Rerata pH DMRT 5%

0,3 6.143 a 0,010
0,4 6.147 ab 0,011Alginat
0,5 6.157 b 0,011
0,3 6.183 c 0,011
0,4 6.177 c 0,011CMC
0,5 6.177 c 0,012
0,3 6.213 d 0,012
0,4 6.23  e 0,012Karagenan
0,5 6.24  e

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji DMRT 5%

Pada Tabel  11 menunjukkan bahwa penggunaan jenis stabilizer yang

berbeda menghasilkan nilai pH es krim yang berbeda, menurut Ganz (1997) gum

hidrokoloid banyak mengandung gugus karboksil dan mudah terhidrolisis,

sehingga akan meningkatkan nilai pH pada bahan. Nilai pH terendah yaitu 6,14

pada konsentrasi 0,5 % dengan jenis stabilizer alginat. Nilai pH tertinggi pada

konsentrasi 0,3 % dengan jenis stabilizer karagenan yaitu 6,24. Perbedaan nilai
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pH ini diduga disebabkan karena perbedaan nilai pH awal dari masing masing

stabilizer dimana menurut Fennema (1996) dan Anonymouse (2008) pH

karagenan 6.9-7.0, sedangkan pH CMC diantara 6 – 8 dan pH alginat diantara 6

Chaplin (2005) menambahkan bahwa karagenan memiliki berat molekul

yang lebih besar dibandingkan stabilizer lain yang digunakan pada penelitian ini.

Karagenan memiliki BM sebesar 400.000 - 700.000. Semakin besar BM  yang

dimiliki semakin banyak gugus hidroksil yang dimiliki untuk mengikat air

sehingga nilai pH nya lebih mendekati air.

4.2.5 Total Padatan

  Rerata total padatan es krim yang dihasilkan akibat perlakuan konsentrasi

dan jenis stabilizer yang digunakan berkisar antara 34,03 – 38,1 %. Untuk

mengetahui secara lebih jelas pengaruh jenis dan konsentrasi stabilizer terhadap

total padatan es krim  dapat dilihat dari Gambar 15.

Gambar 15. Total Padatan Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 15 menunjukkan bahwa total padatan menurun dengan adanya

peningkatan konsentrasi stabilizer. Total padatan terendah diperoleh dari
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perlakuan jenis stabilizer alginat dengan konsentrasi 0,5 %, sedangkan total

padatan tertinggi diperoleh dari perlakuan jenis stabilizer karagenan dengan

konsentrasi 0,3%.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 14) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

stabilizer dan peningkatan konsentrasi stabilizer serta interaksi antara keduanya

memberikan pengaruh yang nyata (  = 0,05) terhadap total padatan es krim yang

dihasilkan.

  Hasil pengujian DMRT (  = 5%) terhadap total padatan es krim akibat

penggunaan jenis stabilizer (alginat, CMC, karagenan) disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Total Padatan Es krim pada Berbagai Jenis Stabilizer dan
konsentrasi stabilizer

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%) Total Padatan (%) DMRT 5%

0,3 36,45 bc  1,61
0,4 34,82 ab 1,52Alginat
0,5 34,03 a 1,39
0,3 37,44 c 1,64
0,4 35,44 b 1,56CMC
0,5 34,34 ab 1,47
0,3 38,10 c
0,4 36,88 c 1,63Karagenan
0,5 36,30 bc 1,59

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji DMRT 5%

 Tabel 12 menunujukkan bahwa rerata total padatan es krim semakin

menurun dengan adanya perlakuan jenis stabilizer dan konsentrasi stabilizer. Hal

ini berhubungan dengan sifat dan karakteristik serta efektivitas masing masing

stabilizer dalam fungsinya sebagai pengikat air. Berdasarkan sifat itulah diduga

dengan peningkatan konsentrasi stabilizer maka semakin banyak jumlah air yang
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terikat pada es krim sehingga ketika dilakukan uji total padatan dengan metode

pengeringan maka es krim dengan lebih bayak mengikat air akan menghasilkan

total padatan yang lebih rendah dibandingkan es krim yang mengikat air lebih

sedikit.

Fellows (2000) menyatakan bahwa selama proses pembekuan terjadi

perpindahan uap air dari produk ke frezer karena adanya perbedaan tekanan uap

dan aw produk lebih tinggi dari pada lingkungan. Menurut Fennema(1996)

semakin tinggi konsentrasi stabilizer maka daya ikat penstabil terhadap air juga

akan meningkat. Air yang sebelumnya bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi

sehingga akan menyebabkan sulit terjadinya perpindahan uap air dari produk ke

frezeer selama pembekuan. Akibatnya adalah fraksi air per satuan berat bahan

cenderung meningkat dan total padatan cenderung menurun dengan bertambahnya

konsentrasi penstabil.

4.2.6 Viskositas

  Rerata viskositas es krim  yang dihasilkan akibat perlakuan jenis stabilizer

dan peningkatan konsentrasi stabilizer berkisar antara 0,600 – 7,6667 d.Pas

(Lampiran16). Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh peningkatan

konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer terhadap viskositas es krim  dapat

diketahui dari Gambar 16.

  Gambar 16 menunjukan bahwa semakin tinggi konsentrasi stabilizer yang

ditambahkan, viskositas es krim semakin meningkat. Viskositas es krim terendah

diperoleh dari perlakuan jenis stabilizer alginat dengan konsentrasi 0,3 %,
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sedangkan viskositas tertinggi diperoleh dari perlakuan jenis stabilizer CMC

dengan konsentrasi 0,5 %.

Gambar 16. Viskositas Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Hasil analisis ragam (Lampiran 16) menunjukkan bahwa perlakuan

konsentrasi dan jenis stabilizer, serta interaksi antara keduanya memberikan

pengaruh yang nyata terhadap viskositas es krim yang dihasilkan. Hasil pengujian

DMRT (  = 5%) terhadap viskositas es krim  akibat peningkatan konsentrasi

stabilizer dan jenis stabilizer disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Viskositas Es krim

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%)

Rerata viskositas
(dPas) DMRT 5%

0,3           0.6000 a 0,820
0,4           1.0667 ab 0,865Alginat
0,5           1.5000 b 0,915
0,3           3.8333 d 0,957
0,4           5.1667 e 0,966CMC
0,5           7.6667 f
0,3           1.1667 ab 0,894
0,4           1.6667 bc 0,933Karagenan
0,5           2.5000 c 0,945

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada
uji DMRT  ( =5%)
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Tabel 13 menunjukkan viskositas tertinggi pada perlakuan jenis stabilizer

CMC dengan konsentrasi stabilizer 0,5 %. Viskositas es krim  yang dihasilkan

dapat dipengaruhi oleh konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer. Semakin tinggi

konsentrasi stabilizer, maka viskositas akan meningkat. Hal ini sesuai dengan

pernyataan (Haylock et.al, 1995) dimana viskositas meningkat dengan cepat

sesuai dengan pertambahan konsentrasi stabilizer.

Hui (1992) menyatakan bahwa jika stabilizer didispersikan pada fase cair

maka penstabil akan mengikat sejumlah besar air dan membentuk kerangka gel

yang dapat mencegah molekul air bergerak bebas. Kekentalan akan meningkat

karena molekul air terperangkap dalam struktur 3 dimensi akibat adanya ikatan

silang yang dibentuk oleh susunan helix dan interaksinya. Selaput yang terbentuk

akan melindungi komponen es krim dari pengaruh suhu luar dan membatasi

mobilitas air pada emulsi.

y = -0.3763x + 26.138
R2 = 0.8272
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Gambar 17. Korelasi antara overrun dan viskositas
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Viskositas Ice Cream Mix (ICM) berpengaruh terhadap overrun dalam

pembuatan es krim. Gambar 17 menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif

antara viskositas dengan overrun dimana 82,72 % nilai overrun dipengaruhi oleh

viskositas. Dengan korelasi negatif tersebut maka dengan semakin meningkatnya

viskositas, overrun akan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Eckles et al (1984) Viskositas tinggi menyebabkan sulit mengembang, sehingga

akan menghasilkan overrun yang rendah.

4.2.7 Overrun

  Rerata overrun es krim yang dihasilkan akibat perlakuan jenis stabilizer

dan peningkatan konsentrasi stabilizer berkisar antara 23,690 – 26,713 %

(Lampiran 15). Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh jenis dan

peningkatan konsentrasi stabilizer terhadap overrun es krim dapat diketahui dari

Gambar 18.

Gambar 18. Overrun Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 18  menunjukan bahwa semakin tinggi konsentrasi stabilizer yang

ditambahkan, overrun es krim cenderung semakin menurun. Overrun es krim
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terendah diperoleh dari perlakuan peningkatan konsentrasi stabilizer 0,5% dengan

jenis stabilizer CMC, sedangkan overrun tertinggi diperoleh dari perlakuan

peningkatan konsentrasi 0,3% dengan jenis stabilizer alginat.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 15) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

dan konsentrasi stabilizer memberikan pengaruh yang nyata (  = 0,05) terhadap

overrun es whey keju yang dihasilkan, sedangkan interaksi antara keduanya

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap overrun es krim yang dihasilkan.

  Hasil pengujian BNT (  = 5%) terhadap overrun es krim akibat perlakuan

jenis stabilizer disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Overrun Es krim Dengan Perlakuan Jenis Stabilizer

Jenis stabilizer Overrun (%) BNT 5%
Alginat
CMC

Karagenan

25,9511  c
24,0223  a
25,2839  b

0,65283

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada
uji BNT  ( =5%)

Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa jenis stabilizer yang

digunakan (alginat, CMC, karagenan) mempengaruhi overrun es krim. Nilai

overrun es krim dari masing masing stabilizer menunjukkan perbedan. Perbedaan

nilai overrun ini menunjukkan bahwa masing masing stabilizer memiliki

perbedaan sifat dan karakteristik dalam hal ini viskositas dan daya ikat air.

Berdasakan hasil pengujian terhadap viskositas dari ketiga stabilizer yang

digunakan CMC memiliki viskositas yang paling tinggi Diduga hal ini

berhubungan dengan overrun yang dihasilkan yaitu semakin tinggi viskositas

yang dihasilkan maka nilai overrun yang dihasilkan akan semakin rendah.

Viskositas Ice Cream Mix (ICM) berpengaruh terhadap overrun dalam pembuatan
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es krim. Viskositas tinggi menyebabkan sulit mengembang, sehingga akan

menghasilkan overrun yang rendah (Eckles et al, 1984).

Hasil pengujian BNT (  = 5%) terhadap overrun es krim akibat perlakuan

peningkatan konsentrasi stabilizer disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15. Overrun Es krim Dengan Perlakuan Konsentrasi Stabilizer

Konsentrasi Stabilizer (%) Overrun (%) BNT 5%
0,3
0,4
0,5

25,5700  b
25,1211  ab
24,5662  a

0,65283

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada
uji BNT  ( =5%)

Tabel 15 menunjukkan overrun tertinggi pada perlakuan peningkatan

konsetrasi stabilizer 0,3 % dan yang terendah pada konsentrasi 0,5 %.

Berdasarkan Tabel diatas nilai overrun bebeda nyata pada uji BNT ( =5%).

Berdasakan penelitian ini perlakuan konsentrasi stabilizer yang berbeda

dapat mempengaruhi overrun es krim yang dihasilkan. Semakin banyak

konsentrasi stabilizer yang digunakan maka overrun yang dihasilkan juga

semakin rendah. Diduga dengan penambahan stabilizer menghasilkan viskositas

yang semakin tinggi dan kemampuan ICM (Ice Cream Mix) untuk memperangkap

udara semakin rendah sehingga dihasilkan overrun yang semakin rendah.

4.2.8 Waktu leleh

  Rerata Waktu yang dibutuhkan es krim untuk  meleleh akibat perlakuan

peningkatan konsentrasi Stabilizer dan jenis stabilizer yang digunakan berkisar

antara 14,53 – 18,261 menit per 10 g es krim (Lampiran 17). Untuk mengetahui

secara lebih jelas pengaruh peningkatan konsentrasi Stabilizer dan jenis stabilizer

terhadap waktu leleh es krim dapat diketahui dari Gambar 19.
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Gambar 19. Waktu Leleh Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 19 menunjukan bahwa semakin tinggi konsentrasi stabilizer yang

ditambahkan, waktu meleleh es krim semakin meningkat. Demikian juga dengan

penggunaan jenis stabilizer yang berbeda menghasilkan waktu leleh yang

berbeda. Waktu leleh es krim  terlama diperoleh dari perlakuan peningkatan

konsentrasi stabilizer 0,5% dengan jenis stabilizer karagenan, sedangkan waktu

meleleh tercepat diperoleh dari perlakuan jenis stabilizer alginat dengan

konsentrasi 0,3 %.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 17) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

dan konsentrasi stabilizer memberikan pengaruh nyata (  = 0,05) terhadap waktu

leleh es krim. Sedangkan interaksi antara keduanya memberikan pengaruh tidak

nyata terhadap waktu meleleh es whey keju yang dihasilkan.

  Hasil pengujian BNT (  = 5%) terhadap waktu meleleh es krim akibat

peningkatan konsentrasi stabilizer disajikan dalam Tabel 16.
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Tabel 16.  Waktu Leleh Es krim

Konsentrasi stabilizer (%) Rerata waktu leleh
(menit)

BNT 5%

0,3
0,4
0,5

15,2463 a
16,3296 ab
16,9741 b

1,29231

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji BNT 5%

Tabel 16 menunjukkan Waktu meleleh es krim menunjukkan beda yang

nyata dengan perlakuan konsentrasi stabilizer memberikan kecenderungan es krim

untuk meleleh lebih lama. Diduga hal ini berhubungan dengan semakin efektifnya

stabilizer seiring peningkatan konsentrasi mengikat air dan komponen lainnya

membentuk body es krim yang lebih stabil terhadap pelelehan.

Stabilizer akan meningkatkan  viskositas adonan es krim, sehingga es krim

yang dihasilkan akan memiliki overrun yang tinggi dan tekstur yang lembut

karena terbentuknya kristal-kristal es yang kecil dan memperlambat pelelehan es

krim saat dihidangkan (Marshall, 2003).

  Alexander (1998) menambahkan bahwa semakin tinggi konsentrasi

stabilizer yang ditambahkan maka akan semakin kuat ikatan hidrogen yang

terdapat pada stabilizer dalam memerangkap air sehingga es krim yang dihasilkan

akan lebih stabil dan tidak mudah leleh.

Hasil pengujian BNT (  = 5%) terhadap waktu meleleh es krim akibat

perlakuan jenis stabilizer disajikan dalam Tabel 17.
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Tabel 17.  Waktu Leleh Es Krim Berdasarkan Jenis Stabilizer

Jenis stabilizer Rerata waktu leleh
(menit)

BNT 5%

Alginat
CMC

Karagenan

15,1241 a
16,3074 ab
17,1185 b

1,29231

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji BNT 5%

Tabel 17 menunjukkan Waktu meleleh es krim memberikan beda nyata

pada jenis stabilizer karagenan, selain itu dengan perlakuan jenis stabilizer

memberikan kecenderungan es krim untuk meleleh lebih lama.  Diduga hal ini

berhubungan dengan perbedaan sifat karakteristik masing – masing stabilizer

dalam berinteraksi dengan protein susu. Sesuai dengan pernyataan Philips dan

William (1995) dibandingkan polysakarida lain karagenan dapat berinteraksi

dengan casein membentuk suatu kompleks yang stabil terhadap pengaruh panas.

Goff (2002) menyatakan bahwa stabilizer dapat menghambat aglomerasi

globula  lemak, meningkatkan viskositas sehingga dapat mencegah pergerakan

globula, mencegah pemisahan, dengan menghasilkan buih yang stabil, dan

menghambat migrasi moisture dari es krim keluar sehingga memperpanjang

waktu leleh.

  Kecepatan meleleh es krim  dipengaruhi oleh banyak faktor  termasuk

jumlah udara yang tergabung dalam es krim, jumlah kristal es, dan jaringan lemak

yang terbentuk selama pembekuan. Sakurai et al. (1996) menemukan bahwa es

krim dengan overrun rendah akan meleleh dengan cepat, sedangkan es krim

dengan overrun tinggi meleleh lebih lama dan memiliki ketahanan yang lebih baik

terhadap pelelehan. Pelelehan lebih lama ini terjadi karena es krim dengan
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overrun tinggi dapat mengurangi transfer panas. Semakin tinggi overrun semakin

benyak udara yang terikat maka  semakin berliku jalur yang dilalui cairan yang

meleleh (Hartel et al, 2003).

4.3 Analisa Organoleptik

4.3.1 Nilai Kesukaan Terhadap Rasa

  Rerata nilai kesukaan panelis terhadap rasa es krim dengan perlakuan

peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer berkisar antara 2,50 – 3,90

(tidak enak sampai enak). Grafik rerata nilai kesukaan panelis terhadap rasa es

krim yang dihasilkan disajikan pada Gambar 20.

Gambar 20. Kesukaan Rasa Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis dan
Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 20 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan panelis terhadap

rasa es krim   relatif stabil dengan adanya peningkatan konsentrasi stabilizer dan

Jenis stabilizer. Nilai terendah kesukaan panelis terhadap rasa es krim diperoleh

pada perlakuan konsentrasi stabilizer 0,3 % dan jenis stabiliser CMC, sedangkan
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nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap rasa es krim  diperoleh pada perlakuan

peningkatan konsentrasi stabilizer 0,5 % dan jenis stabilizer karagenan.

Tabel 18.  Nilai Kesukaan Terhadap Rasa Es krim Akibat Perlakuan
Konsentrasi dan Jenis Stabilizer

Jenis
Stabilizer

Konsentrasi
Stabilizer (%)

Rerata Kesukaan
Terhadap Rasa DMRT (5 %) Notasi

0,3 3.35  b 0,634 netral

0,4 3.20  b 0,613 netralAlginat
0,5 3.40  b 0,649 netral

0,3 2.50  a 0,551 Tidak menyukai
0,4 3.65  bc 0,684 MenyukaiCMC
0,5 3.40  b 0,661 Netral

0,3 3.50  b 0,67 Netral

0,4 3.50  b 0,678 NetralKaragenan
0,5 3.90  c Menyukai

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji DMRT 5%

  Tabel 18 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan terhadap rasa tertinggi

pada perlakuan konsentrasi stabilizer 0,5 % dan jenis stabilizer karagenan dan

semakin meningkat dengan peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer.

Hal ini diduga karena panelis tidak dapat membedakan antara parameter rasa dan

parameter tekstur, karena dengan perlakuan yang dilakukan yaitu konsentrasi

stabilizer dan jenis stabilizer tidak mempengaruhi rasa dari es krim karena

penggunaan shortening dan lemak pada es krim ini relatif menggunakan proporsi

yang sama.

4.3.2. Nilai Kesukaan Terhadap Aroma

  Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma es whey keju dengan adanya

peningkatan konsentrasi stabilizer dan Jenis stabilizer berkisar antara 3,10 – 3,30
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(netral). Grafik rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma es krim yang

dihasilkan disajikan pada Gambar 21.

Gambar 21. Nilai Kesukaan Aroma Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis
dan Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 21 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan panelis terhadap

aroma es krim semakin menurun dengan adanya peningkatan konsentrasi

stabilizer dan Jenis stabilizer. Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es krim

terendah diperoleh pada perlakuan peningkatan konsentrasi stabilizer 0,3  %

dengan jenis stabilizer karagenan, sedangkan tingkat kesukaan panelis terhadap

aroma es krim tertinggi diperoleh pada perlakuan peningkatan konsentrasi

stabilizer 0,3 % dengan jenis stabilizer alginat.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 19) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

stabilizer (alginat, CMC, karagenan) tidak memberikan pengaruh nyata (  = 0,05)

terhadap aroma es krim.
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Tabel 19. Nilai Kesukaan Terhadap Aroma Es krim Akibat Perlakuan
Konsentrasi Dan Jenis Stabilizer

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%)

RerataKesukaan
Aroma Arti

0,3 3,25 Netral
0,4 3,15 NetralAlginat
0,5 3,35 Netral
0,3 3,25 Netral
0,4 3,30 NetralCMC
0,5 3,20 Netral
0,3 3,10 Netral
0,4 3,15 NetralKaragenan
0,5 3,20 Netral

  Tabel 19 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan terhadap aroma tidak

berbeda nyata semua perlakuan mendapatkan nilai kesukaan yaitu netral. Hal

diduga karena para panelis tidak dapat membedakan aroma es krim  dan

peningkatan kedua bahan itu tidak mempengaruhi aroma dari es krim. Hal ini

diduga hidrokoloid mampu mengikat atau menangkap aroma sehingga

menurunkan intensitas aroma.

4.3.3 Nilai Kesukaan Terhadap Warna

  Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna es krim dari pengaruh

perlakuan peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer berkisar antara

3,30 – 3,65 (netral sampai menyukai). Grafik rerata nilai kesukaan panelis

terhadap warna es krim yang dihasilkan disajikan pada Gambar 20.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 20) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

stabilizer (alginat, CMC, karagenan) tidak memberikan pengaruh nyata (  = 0,05)

terhadap warna es krim



59

Gambar 22. Nilai KesukaanWarna Es krim  pada Berbagai Kombinasi Jenis
dan Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 22 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan panelis terhadap

warna es krim berada pada kisran netral hingga menyukai. Penilaian panelis

terhadap warna yang tertingi yaitu pada konsentrasi 0,4 % dengan jenis stabilizer

CMC. Tabel 20 memuat tentang rerata kesukaan panelis terhadap warna.

Tabel 20.  Nilai Kesukaan Terhadap Warna Es krim Akibat Perlakuan
Konsentrasi Dan Jenis Stabilizer

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%)

RerataKesukaan
Warna Arti

0,3 3,65 Menyukai
0,4 3,25 NetralAlginat
0,5 3,55 Menyukai
0,3 3,60 Menyukai
0,4 3,70 MenyukaiCMC
0,5 3,65 Menyukai
0,3 3,10 Netral
0,4 3,45 NetralKaragenan
0,5 3,45 Netral

  Tabel 20 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan terhadap warna

tertinggi pada perlakuan peningkatan konsentrasi stabilizer 0,4% dengan jenis

stabilizer CMC, namun bila dibandingkan dengan perlakuan yang lain tidak
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berbeda nyata. Seluruh perlakuan berada pada tingkat ksukaan yang sama yaitu

netral. Hal ini diduga karena peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis

stabilizer tidak berpengaruh terhadap perubahan warna.

4.3.4 Nilai Kesukaan terhadap Tekstur

  Rerata nilai panelis terhadap kehalusan tekstur es krim dari pengaruh

perlakuan peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer berkisar antara

2,25 – 3,70 (kasar sampai halus). Grafik rerata nilai panelis terhadap kehalusan

tekstur es krim  yang dihasilkan disajikan pada Gambar 23.

Gambar 23. Nilai Kesukaan Tekstur Es krim  pada Berbagai Kombinasi
Jenis dan Konsentrasi Stabilizer

  Gambar 23 menunjukkan bahwa tekstur es krim semakin halus dengan

adanya peningkatan konsentrasi stabilizer dan jenis stabilizer. Tekstur terkasar

menurut panelis terhadap es krim  diperoleh pada perlakuan perlakuan konsentrasi

stabilizer 0,3 % dengan jenis stabilizer Alginat, sedangkan tekstur terhalus
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menurut panelis terhadap es krim  diperoleh pada perlakuan peningkatan

konsentrasi susu skim 0,5 % dan jenis stabilizer Karagenan.

  Hasil analisis ragam (Lampiran 21) menunjukkan bahwa perlakuan jenis

stabilizer (alginat, CMC, karagenan) memberikan pengaruh nyata (  = 0,05)

terhadap kesukaan panelis terhadap tekstur es krim

Tabel 21.  Nilai Kesukaan Tekstur Es krim Akibat Perlakuan Konsentrasi
Dan Jenis Stabilizer.

Jenis
Stabilizer

Konsentrasi
Stabilizer (%)

RerataKesukaan
Tekstur

DMRT
5% Arti

0,3 2.25  a 0,535 Tidak suka
0,4 2.75  ab 0,584 Tidak sukaAlginat
0,5 3.40 de 0,616 Netral
0,3 2.65  a 0,564 Tidak suka
0,4 3.25 cd 0,609 NetralCMC
0,5 3.65 de 0,63 Menyukai
0,3 3.10  bc 0,597 Netral
0,4 3.40  de 0,614 NetralKaragenan
0,5 3.70   e Menyukai

Keterangan: Angka pada kolom yang mempunyai huruf yang tidak sama menunjukkan beda nyata
pada uji DMRT 5%

  Tabel 21 menunjukkan bahwa rerata nilai kesukaan terhadap tekstur

semakin meningkat dengan adanya peningkatan konsentrasi stabilizer. Hal ini

diduga karena fungsi stabillizer dapat membentuk struktur seperti gel dalam air

untuk menahan air bebas. Pengontrolan pembekuan oleh stabilizer menghambat

pertumbuhan kristal es dengan menghambat mobilitas air bebas yang

terperangkap dalam jaringan gel yang dibentuk stabilizer sehingga menghasilkan

karakteristik tekstur yang lembut akan menjaga agar kristal es tetap kecil dan

penghalang mekanis terhadap perubahan molekul air menjadi kristal es (Goff,

2002).
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4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik

  Pemilihan perlakuan terbaik didasarkan pada perhitungan dan pembobotan

terhadap parameter fisikokimia dan organoleptik yang ditentukan oleh panelis.

Menurut De Garmo et. al (1984), bahwa perlakuan terbaik dipilih berdasarkan

perlakuan yang memiliki nilai produk (NP) tertinggi dari setiap parameter

pengujian. Perlakuan pada parameter fisikokimia dengan nilai produk (NP)

tertinggi merupakan perlakuan terbaik (Lampiran 18). Perlakuan pada

organoleptik dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan terbaik

(Lampiran 18). Nilai masing-masing parameter perlakuan terbaik untuk parameter

fisikokimia dan organoleptik dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Penilaian Perlakuan Terbaik Parameter Fisikokimia dan
Organoleptik Es krim

Jenis Stabilizer Konsentrasi
Stabilizer (%)

Nilai Produk
Fisikokimia

(NPF)

Nilai Produk
Organoleptik

 (NPO)
0,3 0,35 0,48
0,4 0,29 0,39Alginat
0,5 0,17 0,79**
0,3 0,45 0,36
0,4 0,37 0,82CMC
0,5 0,31 0,77***
0,3 0,82 * 0,42
0,4 0,62** 0,63Karagenan
0,5 0,50***     0,83  *

Keterangan: *) menunjukkan perlakuan terbaik
**) menunjukkan perlakuan terbaik kedua
***) menunjukkan perlakuan terbaik ketiga

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa penilaian perlakuan terbaik untuk

parameter fisikokimia berbeda dengan parameter organoleptik. Perlakuan terbaik

untuk parameter fisikokimia didapatkan berdasarkan hasil analisa atau penilaian

secara obyektif dari masing-masing parameter, dimana perlakuan terbaiknya
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adalah perlakuan jenis stabilizer Karagenan dengan konsentrasi 0,3 % (S3K1).

Sedangkan perlakuan terbaik untuk parameter organoleptik didapatkan dari

penilaian subyektifitas panelis, dimana perlakuan terbaiknya adalah perlakuan

jenis stabilizer Karagenan dengan konsentrasi 0,5% (S3K3).

Perbedaan produk terbaik ini disebabkan karena pemilihan perlakuan

terbaik dengan parameter fisikokimia berdasarkan nilai skor kepentingan yang

dinilai oleh panelis sedangkan pemilihan perlakuan terbaik dengan parameter

organoleptik, panelis hanya menilai kualitas es krim berdasarkan indra perasa

tanpa memperdulikan kandungan nutrisi atau sifat fisik dari es krim  itu sendiri.

Perlakuan terbaik dengan parameter fisikokimia dan organoleptik terbaik

didapatkan pada perlakuan jenis stabilizer karagenan dengan konsentrasi 0,5 %

(S3K3). Pemilihan perlakuan tersebut karena perlakuan S3K3 merupakan

perlakuan terbaik parameter fisikokimia dan terbaik ke tiga untuk parameter

organoleptik. Perlakuan S3K3 merupakan perlakuan yang paling disukai panelis

namun masih memiliki nilai fisikokimia yang baik. Untuk lebih jelas mengetahui

perlakuan terbaik  berdasarkan fisikokimia dan organoleptik dapat dilihat pada

Tabel 23.
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Tabel 23. Perlakuan Terbaik Berdasarkan Parameter Organoleptik
dan Fisikokimia

Parameter Nilai
Kadar Laktosa (%) 6.5743
Kadar Lemak (%) 7.357
Kadar Protein (%) 3.6330
Total Padatan (%) 36.30
Waktu leleh / 10 g (mnt) 18.261
Overrun (%)  24.738
Ph 6,24
Viskositas  (dPas) 2.50
Rasa 3,90 (Menyukai)
Aroma 3.2 (Netral)
Warna 3.45 (Netral)
Tekstur 3,70 (menyukai)

Keterangan: Perlakuan Terbaik Parameter Organoleptik Es krim (jenis stabilizer  Karagenan
dengan konsentrasi 0,5%)
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V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi stabilizer dan jenis

stabilizer  berpengaruh nyata terhadap, total padatan, kecepatan meleleh, pH,

viskositas dan overrun. Interaksi kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh

nyata terhadap kadar lemak, kadar protein, kadar laktosa waktu leleh dan overrun.

  Es krim dengan jenis stabilizer  Karagenan dengan konsentrasi 0,5%

merupakan perlakuan terbaik parameter fisikokimia dan organoleptik dengan

dengan kandungan kadar lemak 7,4217 %; kadar protein 4,452 % Kadar Laktosa

6,68 %; total padatan 39,10 %; Waktu leleh per  10 g  17,928 menit ; overrun

24,7383 %; Viskositas 2,50 d pas; pH 6,240; nilai kesukaan rasa 3,90 (menyukai);

kesukaan aroma 3,20 (netral); kesukaan warna 3,45 (netral); dan kehalusan tekstur

3,70 (menyukai).

5.2 Saran

  Pada penelitian selanjutnya mengenai es krim diharapkan untuk lebih

meningkatkan kehalusan tekstur dan waktu leleh pada es krim ini dengan

perlakuan kombinasi jenis dan konsentrasi stabilizer.
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Kadar Lemak Metode Gerber (Khasani,

1984)

a. Timbang 5 gram sampel, dimasukkan dalam butyrometer lalu ditambahkan 10

ml H2SO4 , 5 ml aquades dan 1 ml amyl alcohol.

b. Tutup rapat butyrometer dengan karet sumbat kemudian digoyang perlahan.

c. Tempatkan dalam waterbath pada suhu 70 oC selama 10 menit.

d. Masukkan butyrometer yang tertutup kedalam alat pemutar dengan karet

penutup berada pada bagian luar dan ujung tabung pada pusat alat pemutar.

Alat pemutar diset pada kecepatan 1100 Rpm selama 4 menit.

e. Masukkan kembali sampel kedalam waterbath dengan penutup karet pada

bagian dasar waterbath selama 5 menit..

f. Melakukan pembacaan skala pada butyrometer.
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Lampiran 2. Prosedur Analisa Protein Metode Makro Kjehdahl

Sudarmadji,dkk, 1997)

a. Ditimbang sampel sebanyak kurang lebih 10 ml dan dimasukkan ke dalam

labu kjehdahl yang telah diberi batu didih, kemudian ditambahkan 1 tablet

kjehdahl dan 20 ml asam sulfat pekat.

b. Labu kjehdahl dipasang pada alat destruksi dan proses pendestruksian

dilakukan sampai terbentuk cairan berwarna hijau.

c. Setelah proses destruksi selesai labu kjehdahl didinginkan selama 30 menit

(didiamkan dalam rak).

d. Hasil destruksi ditambah 100 ml aquades dan 100 ml NaOH 40% atau sampai

sampel berwarna coklat.

e. Labu kjehdahl dipasang pada alat destilasi dan proses destilasi dapat

dijalankan.

f. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi H3BO3 3% dan telah diberi

3 tetes indikator shertoshiro.

g. Setelah destilasi dihentikan maka destilat yang tertampung dititrasi dengan

HCl 0,1 N yang distandarisasi sampai terbentuk warna ungu.

Perhitungan kadar protein:
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Lampiran 3. Prosedur Analisa Kadar Laktosa (Sudarmadji dkk ,1997)

a. Pindahkan 25 ml susu ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan 5 ml

regensia ZnSO4 dan gojog. Tambahkan 5 ml larutan NaOH . encerkan

sampai tanda batas

b. Diamkan suspensi 10 menit untuk mengendapkan semua protein.

Kemudian saring dengan kertas saring . Hitung volume filtratnya secara

teoritis

c. Ambil 5 ml filtrat yang jernih masukkan ke dalam 250 ml yang

tertutup.tambahkan 20 ml aquades dan 20 ml larutan KI. Tambahkan 5 ml

larutan Cloramine-T

d. Tutup erlemeyer dan gojog larutan. Diamkan selama 90 menit.

Tambahkan 10 ml larutan 2 N HCL.

e. Titrasi larutan dengan 0,1 N Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning

pucat. Tambahkan indikator larutan pati dan titrasi sampai berwarna abu-

abu

f. Buatlah larutan blanko dengan menggantikan 25 ml larutan susu dengan

25 mL aquades.

g. Hitung laktosa dalam filtrat (g/100ml) dari rumus :

A = (Tb – Ts) x N x 0,171 x 100/5

A = g Laktosa/100ml filtrat    Tb = titrasi blanko

N = normalitas Na2S2O3 Ts = titrasi contoh

h. hitunglah kadar laktosa dalam 100 ml susu  dengan memasukkan faktor

volume filtrat dan faktor pengenceran. Untuk susu yang berkadar protein

3,2% dan lemak 3,5% secara teoritis volume filtrat yang didapat 48,4 ml

i. Kadar Laktosa dalam 100 ml susu =A x 48,4/100 x 100 gram/25
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Lampiran 4.   Prosedur Analisa Total Padatan (Apriyantono et.al., 1989)

  Pengukuran total padatan dilakukan dengan menggunakan cara

pengeringan:

a. Menimbang cawan kerja dan tutup yang telah dikeringkan dalam oven selama

15 menit dan didinginkan dalam desikator (untuk cawan alumunium selama

10 menit dan cawan porselin didinginkan selama 20 menit).

b. Sampel yang sudah dihomogenkan ditimbang kurang lebih 5 gram ke dalam

cawan.

c. Tutup cawan diangkat dan tempatkan cawan beserta isi dan tutupnya di dalam

oven selama 6 jam. Perlu diperhatikan untuk menghindarkan kontak antara

cawan dengan dinding oven.

d. Cawan dipindahkan ke desikator, tutup dengan penutup cawan, lalu

didinginkan. Setelah dingin ditimbang kembali.

e. Lalu keringkan kembali ke dalam oven sampai diperoleh berat yang tetap.

Perhitungan total padatan:

Total Padatan = %100x
AwalBerat
AkhirBerat
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Lampiran 5. Prosedur Analisa Overrun

  Prosedur pengukuran overrun (Idris, 1992) dihitung dengan cara sebagai

berikut:

a. Wadah es krim yang mempunyai ukuran tertentu (misal 100 ml) ditimbang.

b. Ice Cream Mix (ICM) dimasukkan ke dalam wadah tersebut sampai mencapai

volume 100 ml, kemudian ditimbang.

c. ICM diolah sesuai dengan prosedur pembuatan es krim.

d. Menyiapkan kembali wadah es krim dengan volume 100 ml dengan prosedur

yang sama dan ditimbang beratnya.

e. ICM yang telah diolah dimasukkan dalam wadah tersebut dan dibekukan.

f. Setelah proses pembekuan selesai, permukaan es krim yang mengembang

dalam diratakan kembali dan ditimbang.

Overrun dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Overrun = %100x
KrimEsBerat

KrimEsBeratICMBerat −
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Lampiran 6. Prosedur Analisa Waktu Meleleh

  Prosedur pengukuran kecepatan meleleh es krim (Idris, 1992) dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan.

b. Sejumlah es krim diambil (10 gr) dengan menggunakan skup es krim sehingga

diperoleh sampel dengan ukuran yang seragam.

c. Sampel yang telah diambil diletakkan di atas cawan pada suhu kamar dan

dibiarkan sampai sampel meleleh.

d. Mencatat waktu yang diperlukan sampai dengan semua sampel meleleh dan

dianalisa secara statistik.
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Lampiran 7. Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984)

  Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks

efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut :

a. Mengelompokkan parameter

Parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan parameter organoleptik.

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada mesing-masing kelompok.

Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis.

Pembobotan =
ParameterSetiapTotal

ParameterSetiapTotalNilai

 Menghitung Nilai Efektifitas (NE) dengan rumus:

NE =
tjtb

tjp

NN
NN

−

−

 Keterangan: NE = Nilai Efektifitas

     Ntj = Nilai Terjelek

     Np = Nilai Perlakuan

     Ntb = Nilai Terbaik

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah

sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk

parameter dengan nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik

c. Menghitung Nilai Produk (NP)

d. Nilai Produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai

e. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada tiap kelompok.

Kelompok yang mempunyai nilai produk tertinggi adalah perlakuan terbaik

pada kelompok parameter

f. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki Nilai Produk

tertinggi untuk parameter organoleptik.
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Lampiran 8. Lembar Uji Organoleptik
Tanggal   : .....................................
Nama Panelis  : .....................................
Produk yang diuji : Es Krim Whey

  Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa, warna, dan
aroma dari sampel-sampel berikut ini sesuai dengan tingkat kesukaan saudara.
Pernyataan yang bijaksana sangat membantu kami. Hasil penelitian saudara
dinyatakan dalam angka dengan penilaian sebagai berikut:

1 = Sangat Suka
2 = Suka
3 = Netral
4 = Tidak Suka
5 = Sangat Tidak Suka

Nyatakan penilaian anda dan berikan tanda ( ) pada pernyataan yang sesuai dengan
penilaian Saudara

KODE BAHANPENILAIAN
RASA S1K1 S1K2 S1K3 S2K1 S2K2 S2K3 S3K1 S3K2 S3K3

Sangat Suka
Suka
Netral
Tidak Suka
Sangat Tidak Suka

KODE BAHANPENILAIAN
AROMA S1K1 S1K2 S1K3 S2K1 S2K2 S2K3 S3K1 S3K2 S3K3

Sangat Suka
Suka
Netral
Tidak Suka
Sangat Tidak Suka

KODE BAHANPENILAIAN
WARNA S1K1 S1K2 S1K3 S2K1 S2K2 S2K3 S3K1 S3K2 S3K3

Sangat Suka
Suka
Netral
Tidak Suka
Sangat Tidak Suka

KODE BAHANPENILAIAN
TEKSTUR S1K1 S1K2 S1K3 S2K1 S2K2 S2K3 S3K1 S3K2 S3K3

Sangat Halus
Halus
Netral
Kasar
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Sangat Kasar
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Lampiran 9. Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik

Produk yang diuji  :

Tanggal    :

Nama    :

  Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap karakteristik Es

Krim Whey berikut berdasarkan pada urutan kepentingannya dengan nilai 1-9

untuk parameter fisik dan kimia dan nilai 1-4 untuk parameter organoleptik

(semakin besar nilai menunjukkan semakin penting).

1. Parameter Kimia dan Fisik

Parameter Urutan

Kadar Lemak

Kadar Protein

Total Padatan Terlarut

Kecepatan Meleleh

Overrun

Kadar Laktosa

pH

Viskositas

2. Parameter Organoleptik

Parameter Urutan

Rasa

Aroma

Warna

Tekstur
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