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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the best 

proportion of goat bone gelatin on ice cream quality based on 

overrun, viscocity, melting rate and pH. The research material 

were raw milk, skim milk, nabati’s creamer, sugar, emulsifier 

and stabilizer from goat bone gelatin. The research method 

was using experimental laboratory with Completely 

Randomized Design (CRD) with four treatments and four 

replications. The treatments were T0 (without use of goat bone 

gelatin) , T1 (0.5% goat bone gelatine) , T2 (1% goat bone 

gelatin) and T3 (1.5% goat bone gelatin) based on ice cream 

mix weight. The data were analyzed by ANOVA and if there 

were significant effect then would be continued by Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). The result showed that used 

goat bone gelatin gave highly significant effect (P<0.01) on 

overrun, viscocity, melting rate and pH. It can be concluced 

that the ice cream with the used 1.5% goat bone gelatin gave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sopi.sopiatunnida@gmail.com


vii 
  

the best result with the overrun was 65.11%, viscocity 84.57 

cP, melting rate 35.31 minutes/50 g and pH 6.25. 

Keyword : Goat bone gelatin, ice cream, overrun, viscocity, 

melting rate, pH  
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RINGKASAN 

Es krim merupakan produk olahan susu perpaduan 

bahan-bahan pembentuk es krim yang biasa disebut Ice Cream 

Mix (ICM) seperti lemak nabati, skim, susu segar, pemanis, 

pengemulsi, penstabil dan ditambahkan citarasa kedalamnya. 

Keberhasilan pembuatan es krim dapat ditinjau dari sifat fisik 

es krim yang meliputi overrun, viskositas, daya leleh dan pH. 

Penggunaan gelatin tulang kambing sebagai stabilizer 

bertujuan untuk mengetahui  penggunaan yang tepat agar 

menghasilkan kualitas es krim yang baik ditinjau dari sifat 

fisik es krim yang meliputi overrun, viskositas, daya leleh dan 

pH.  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan universitas Brawijaya, 

Malang dan Laboratorium Pengujian Ilmu Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Proses pembuatan es 

krim dengan penggunaan gelatin tulang kambing sebagai 

stabilizer dilakukan pada tanggal 10-11 Desember 2018. 

Pengambilan data berlangsung pada tanggal 10 Desember 

2018 – 4 Januari 2019. Materi penelitian ini yaitu es krim 
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terbuat dari susu segar yang diperoleh dari KUD SAE Pujon, 

susu skim, lemak nabati, gula pasir (gulaku), pengemulsi 

(quick) diperoleh dari Toko Primarasa Dinoyo, Malang  dan 

penstabil berupa gelatin tulang kambing yang merupakan hasil 

penelitian Disertasi Dr. Ir. Mustakim, MP., IPM. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode percobaan 

laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang 

diberikan yaitu P0 (tanpa penggunaan gelatin tulang kambing), 

P1 (penggunaan gelatin tulang kambing sebanyak 0,5%), P2 

(penggunaan gelatin tulang kambing sebanyak 1%) dan P3 

(penggunaan gelatin tulang kambing sebanyak 1,5%). Variabel 

yang diamati adalah overrun, viskositas, daya leleh dan pH. 

Data dianalisa menggunakan analisis ragam (ANOVA), 

apabila terdapat perbedaan akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

gelatin tulang kambing memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap overrun, viskositas, daya leleh dan pH. 

Rataan nilai overrun yaitu : (P0) 87,17±0,09d %, (P1) 

84,90±0,28c %, (P2) 72,60±0,17b % dan (P3) 65,11±0,61a %. 

Rataan nilai viskositas yaitu (P0) 74,29±0,73a cP, (P1) 

79,56±1,56b cP, (P2) 82,52±0,98c cP dan (P3) 84,51±0,56d cP. 

Rataan nilai daya leleh yaitu (P0) 26,90±0,52a menit/50 g, (P1) 

30,92±0,58b menit/50 g , (P2) 32,92±0,42c menit/50 g dan (P3) 

35,31±0,13d menit/50 g. Rataan nilai pH yaitu : (P0) 

6,83±0,01d , (P1) 6,65±0,03c , (P2) 6,45±0,03b dan (P3) 

6,25±0,03a. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan P3 dengan 

persentase penggunaan gelatin tulang kambing sebanyak 1,5% 
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menghasilkan es krim dengan kualitas terbaik dengan nilai 

rataan nilai overrun 65,11%, viskositas 84,51 cP, daya leleh 

35,26 menit/50 g dan pH 6,25. Saran penelitian ini adalah 

penggunaan gelatin tulang kambing sebaiknya digunakan 

dengan persentase 1,5% agar diperoleh kualitas es krim yang 

baik dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai masa 

simpan es krim dengan penggunaan gelatin tulang kambing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan cairan berwarna putih hasil 

sekresi kelenjar ambing yang sedang laktasi. Susu 

memiliki kandungan gizi seperti protein, fosfor, vitamin 

dan zat besi, sehingga apabila susu dikonsumsi akan 

sangat baik bagi tubuh. Tingkat konsumsi susu di 

Indonesia masih rendah apabila dibandingkan negara 

lainnya, meskipun manfaat susu sangat banyak bagi 

kesehatan. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian (2016) konsumsi susu di Indonesia masih rendah 

yaitu hanya berkisar di 11,8 liter/kapita/tahun termasuk 

produk olahan yang mengandung susu. Konsumsi tersebut 

lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara 

tetangga seperti Malaysia mencapai 36,2 liter/kapita/tahun, 

Myanmar mencapai 26,7 liter/kapita/tahun, Thailand 

mencapai 22,2 liter/kapita/tahun dan Filipina mencapai 

17,8 liter/kapita/tahun. 

Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia 

disebabkan oleh kurangnya minat daya beli masyarakat 

terhadap susu dikarenakan tidak terbiasanya dalam 

mengkonsumsi susu segar, selain itu tidak semua 

masyarakat Indonesia suka mengkonsumsi susu segar 

karena dari segi rasa maupun bau, serta proses pemasaran 

dan promosi yang masih kurang terhadap susu segar. 

Penyebab lain adalah terdapatnya gangguan masalah 

pencernaan yaitu lactose intolerance dimana dalam diri 

seseorang tidak memiliki enzim laktase yang mampu 

memecah laktosa pada susu. Permasalahan lainnya dari 
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susu yaitu bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama. 

Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi untuk mengolah 

susu menjadi produk yang bisa mengurangi kecepatan 

kerusakan pada susu dan menjadi produk yang bisa 

dikonsumsi oleh semua orang tanpa mengganggu 

kesehatan. Macam-macam produk inovasi olahan susu 

yang dapat ditemukan di pasaran yaitu es krim, yoghurt,  

kefir,  keju dan lain-lain. Di antara produk olahan susu 

tersebut es krim banyak disukai oleh masyarakat mulai 

dari anak-anak remaja dewasa hingga manula. 

Menurut SNI (1995) Es krim merupakan makanan 

beku yang dibuat dari produk sapi perah seperti krim dan 

sejenisnya. Es krim adalah jenis makanan semi padat yang 

dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari 

campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan 

atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang 

diijinkan seperti bahan penstabil (agar-agar atau gelatin). 

Menurut Hartatie (2011) bahan penstabil berfungsi 

menjaga air di dalam es krim agar mengurangi kristalisasi 

es. Bahan penstabil yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim dan frozen dessert yang lain adalah 

CMC (Carboxymethyl Cellulose), gelatin, Na alginat, 

karagenan, gum arab, dan pektin. Es krim yang dibuat 

dengan penambahan gelatin penilaiannya cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan  Carboxymethyl Cellulose 

(CMC). Kusumo (2013) menambahkan bahwa tujuan dari 

penggunaan penstabil adalah menghasilkan tekstur yang 

lembut, mengurangi pertumbuhan kristal laktosa dan 

kristal es selama penyimpanan, ketahanan dalam kelelehan, 

membentuk keseragaman pada produk, dan meningkatkan 

viskositas. Penstabil dapat mengikat air dalam keadaan 
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tidak membeku, sehingga mampu mengurangi 

terbentuknya kristal es. 

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari jaringan 

kolagen hewan yang terdapat pada kulit, tulang dan 

jaringan ikat. Penggunaan gelatin sangat luas khususnya 

dalam bidang industri pangan dan non pangan yang salah 

satunya digunakan sebagai bahan penstabil, pembentuk 

gel, pengikat, pengental, pengemulsi, perekat dan 

pembungkus makanan yang bersifat dapat dimakan seperti 

permen, eskrim, coklat, dan yoghurt (Karim dan Bhat, 

2008).  

Dalam penggunaan secara keseluruhan, gelatin 

yang beredar di dalam negeri pada umumnya adalah 

gelatin import yang diketahui diproduksi dari bahan baku 

kulit babi maupun dari tulang dan kulit sapi. Penggunaan 

kedua bahan baku ini tentunya menimbulkan 

permasalahan bagi agama tertentu. Gelatin yang 

digunakan untuk produk pangan diperlukan gelatin yang 

dapat diterima oleh semua kalangan umat beragama, salah 

satunya yaitu gelatin tulang kambing. Kualitas gelatin 

sangat berpengaruh terhadap mutu pangan atau produk 

lain yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh tingkat penggunaan gelatin 

tulang kambing sebagai stabilizer pada es krim ditinjau 

dari overrun, viskositas, daya leleh dan pH. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah 

persentase penggunaan gelatin tulang kambing terbaik 
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pada pembuatan es krim ditinjau dari overrun, viskositas, 

daya leleh dan pH. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase 

penggunaan gelatin tulang kambing terbaik pada 

pembuatan es krim ditinjau dari overrun, viskositas, daya 

leleh dan pH. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan teknologi 

pengolahan es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing sebagai penstabil. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Susu merupakan bahan makanan yang memiliki 

kualitas protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, oleh 

karena itu masyarakat menjadikan susu sebagai bahan 

pangan yang dapat diandalkan. Kenyataannya dalam 

kehidupan sehari-hari tidak semua orang Indonesia 

meminum susu yang belum diolah. Hal ini karena tidak 

terbiasanya mencium aroma susu segar atau mentah atau 

sama sekali tidak suka rasa susu segar atau mentah. Susu 

hasil olahan sangat diminati oleh masyarakat umum 

karena rasa dan baunya lebih dapat diterima oleh 

masyarakat (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003). 

Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat 

melalui kombinasi proses pembekuan dan proses agitasi 

(proses pembekuan cepat) pada campuran bahan-bahan 
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yang terdiri dari susu dan produk susu, bahan pemanis, 

bahan penstabil, bahan pengemulsi serta penambahan cita 

rasa. Es krim juga merupakan jenis makanan kelompok 

hidangan beku yang memiliki tekstur semi padat, yang 

merupakan salah satu makanan bernilai gizi tinggi. 

Bahan penstabil sangat penting digunakan dalam 

pembuatan es krim karena dapat mengubah cairan menjadi 

padatan yang elastis. Kegunaan lain dari bahan penstabil 

adalah menghasilkan tekstur yang lembut, mengurangi 

pertumbuhan kristal laktosa dan kristal es selama 

penyimpanan, ketahanan dalam kelelehan, membentuk 

keseragaman pada produk, dan meningkatkan viskositas. 

Stabilizer dapat mengikat air dalam keadaan tidak 

membeku, sehingga mampu mengurangi terbentuknya 

kristal es. 

Selama ini bahan penstabil yang banyak digunakan 

adalah Carboxymethyl Cellulose (CMC) yaitu penstabil 

yang berasal dari bahan selulosa tanaman dan diolah 

secara kimiawi (Mulyani, Dewi dan Kurniasih, 2017). 

Menurut Hartatie (2011) es krim yang dibuat dengan 

penambahan gelatin penilaiannya cenderung lebih tinggi 

disbandingkan dengan  carboxymethyl cellulose (CMC). 

Penggunaan jenis bahan penstabil dalam 

pembuatan es krim menggunakan gelatin tulang kambing 

kemungkinan terjadi perbedaan mutu dari es krim yang 

dihasilkan.  Penggunaan dengan persentase berbeda pada 

setiap sampel akan diketahui perbandingan yang paling 

tepat untuk mendapatkan es krim hasil eksperimen dengan 

kualitas terbaik. Untuk mengetahui kualitas dari es krim 

tersebut maka dilakukan penilaian mengenai kualitas es 

krim ditinjau dari overrun, viskositas, daya leleh dan pH. 
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Kerangka pikir penelitian ini ditunjukan dalam 

bentuk skema pikir penelitian yang ditujukan pada 

Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan gelatin tulang kambing sebesar 0,5%, 

1% dan 1,5% pada es krim diduga akan menghasilkan 

perbedaan terhadap kualitas es krim ditinjau dari overrun, 

viskositas, daya leleh dan pH. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

Susu merupakan pangan bernilai 

gizi tinggi 

Permasalahan susu : 

 Mempunyai sifat yang mudah 

rusak, sehingga perlu dilakukan 

pengolahan 

 Tingkat minat masyarakat dalam 

mengkonsumsi susu segat 

rendah. 

Pengolahan produk susu yaitu  

es krim 

Bahan penstabil sangat penting dalam 

pembuatan es krim untuk 

menghasilkan tekstur yang lembut, 

mengurangi pertumbuhan kristal 

laktosa dan kristal es selama 

penyimpanan, ketahanan dalam 

kelelehan, membentuk keseragaman 

pada produk, dan meningkatkan 

viskositas (Kusumo, 2013) 
 

Gelatin adalah protein yang 

diperoleh dari jaringan kolagen 

hewan yang terdapat pada kulit, 

tulang dan jaringan ikat. 

Gelatin yang ada dipasaran pada 

umumnya diproduksi dari tulang 

dan kulit sapi atau babi yang 

menjadi masalah bagi umat Islam 

dan Hindu. 

Menurut Hartatie (2011) es krim 

yang dibuat dengan penambahan 

gelatin penilaiannya cenderung 

lebih tinggi disbandingkan dengan  

carboxymethyl cellulose (CMC). 

Gelatin Tulang Kambing 

Pengaruh substitusi jenis bahan penstabil dalam pembuatan es 

krim menggunakan gelatin tulang kambing kemungkinan terjadi 

perbedaan mutu dari es krim yang dihasilkan. 

P0 

Tanpa 

penggunaan 

gelatin tulang 

kambing 

P1 

Penggunaan 

gelatin tulang 

kambing 0.5 % 

P2 

Penggunaan 

gelatin tulang 

kambing 1% 

P3 

Penggunaan 

gelatin tulang 

kambing 1.5% 

Dilakukan penilaian kualitas es krim ditinjau dari overrun, 

viskositas, daya leleh dan pH. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

Es krim adalah produk pangan beku yang 

umumnya dibuat dari susu sapi dan diproses melalui 

kombinasi proses pembekuan dan pengadukan pada 

bahan‐bahan yang terdiri dari susu, pemanis, penstabil, 

pengemulsi, serta penambah citarasa (Darma, Puspitasari 

dan Noerhartati, 2013). Faktor yang mempengaruhi 

kualitas es krim meliputi bahan baku, proses pembuatan, 

proses pembekuan dan proses pengemasan. Kekentalan 

adonan es krim mempengaruhi tingkat kehalusan tekstur 

serta ketahanan es krim terhadap pelelehan (Muse and 

Hartel, 2014). Prinsip pembuatan es krim adalah 

membentuk rongga udara pada campuran bahan es 

krimatau Ice Cream Mix (ICM) sehingga diperoleh 

pengembangan volume yang membuat es krim menjadi 

lebih ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur 

yang lembut (Padaga dan Sawitri, 2005) 

Es krim yang diproduksi oleh industri modern 

komersial dibuat dari campuran bahan-bahan yaitu 10-16% 

lemak susu, 9-12% solid non fat, 12-16% gula (kombinasi 

dari sukrosa dan atau pemanis sirup jagung berdasarkan 

glukosa), 0,2-0,5% stabilizer dan emulsifier (misalnya 

agar atau karagenan dari rumput laut), 55-64% air yang 

berasal dari susu padat atau bahan lain (Hartatie, 2011). Es 

krim yang baik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai 

dengan SNI No. 01-3713-1995. Syarat mutu es krim yang 

baik sesuai SNI disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat mutu es krim yang baik menurut SNI No. 

01-3713-1995 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

 Penampakan - Normal 

 Bau - Normal 

 Rasa  - Normal 

2 Lemak %b/b Minimum 5,0 

3 Gula dihitung 

sebagai sukrosa 

%b/b Minimum 8,0 

4 Protein %b/b Minimum 2,7 

5 Jumlah padatan %b/b Minimum 3,4 

6 Bahan tambahan 

makanan 

  

 Pewarna tambahan  Sesuai SNI 01-

0222-1995 

 Pemanis Buatan  Negatif 

 Pemantap dan 

pengemulsi 

 Sesuai SNI 01-

0222-1995 

7 Cemaran logam   

 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0 

8 Cemaran Arsen (Ar) mg/kg Maks. 0,5 

9 Cemaran mikroba   

 Angka lempeng 

total  

Koloni/gr Maks. 2 x 105 

 MPN coliform APM/g < 3 

 Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 Listeria spp Koloni/25 g Negatif 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1995). 

 

2.2 Bahan Pembuatan Es Krim 

2.2.1 Susu 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang 

dihasilkan oleh kelenjar ambing sapi laktasi yang 

diperoleh dengan cara pemerahan tanpa penambahan, 

pengurangan dan belum mengalami penanganan. Susu 

juga merupakan minuman bergizi tinggi sehingga baik 
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untuk dikonsumsi karena susu tersusun oleh zat makanan 

yang seimbang (Wahyudi, 2006).. Susu segar mengandung 

sebagian besar air 87,6%, protein 3,3%, lemak 3,85%, 

laktosa 4,7% dan abu 0,7% (Sunarlim, 2009). Susu 

memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk 

kesehatan, diantaranya sebagai sumber kalsium, fosfor dan 

vitamin A.. Karbohidrat susu adalah laktosa terdiri dari 

glukosa dan galaktosa. Protein utama susu adalah kasein 

sebesar 80% dan whey 0,5-0,7% dari protein susu 

(Ceballos, Ramos, Torre, Diaz, Perez and Remedioz, 

2009). 

Susu mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam 

air dan larut dalam lemak. Vitamin susu yang larut dalam 

air adalah vitamin B12, thiamin, riboflavin, asam 

pantotenat, niasin, biotin, asam folat dan asam askorbat. 

Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, 

vitamin D, vitamin E dan vitamin K (Padaga dan Sawitri, 

2005). 

 

2.2.2 Susu Skim 

Susu skim merupakan bahan padatan bukan lemak 

merupakan bagian dari susu yang telah dihilangkan 

lemaknya, mengandung protein, laktosa, vitamin-vitamin 

tidak larut lemak dan mineral. Susu skim merupakan 

bahan pangan tinggi kandungan protein dengan kandungan 

protein mencapai 36% per 100 gr (Mulyani, Legowo dan 

Mahanani, 2008). Susu skim dapat digunakan oleh orang 

yang menginginkan asupan makanan dengan kalori rendah 

karena susu skim hanya mengandung 55% dari total energi 

susu. Komposisi susu skim terdiri dari lemak 0,1%, 

protein 3,7%, laktosa 5%, abu 0,8% dan air 90,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

(Herawati dan Wibawa, 2006). Protein dalam susu skim 

berfungsi untuk memberikan tekstur kompak, lembut dan 

mencegah penampakan lembek pada es krim. Penambahan 

susu skim dalam es krim dapat menyerap air sehingga 

meningkatkan viskositas serta tahan terhadap pelelehan 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

2.2.3 Lemak Nabati 

Lemak nabati adalah lemak yang terbuat dari 

tumbuhan dan banyak digunakan dalam makanan sebagai 

perisai rasa (Hermanto, Muawanah dan Wardhani, 2010). 

Lemak dalam es krim berfungsi untuk menghasilkan 

karakteristik yang lembut, memberikan bentuk dan 

kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang baik 

(Padaga dan Sawitri, 2005). Semakin rendah kadar lemak 

pada es krim akan menghasilkan semakin besar kristal es 

krim serta air dan udara tidak dapat terperangkap oleh 

adonan es krim sehingga berpengaruh pada tekstur es krim 

yang dihasilkan menjadi kasar dan ukuran partikel 

padatannya kurang kecil sehingga kurang disukai oleh 

konsumen (Ermawati, Wahyuni dan Rejeki, 2016). 

 

2.2.4 Bahan Penstabil (Stabilizer) 

Bahan penstabil merupakan jenis polisakarida 

maupun protein yang memiliki berat molekul yang tinggi 

sehingga mampu mengikat air menjadi kental. Bahan 

penstabil dalam pembuatan es krim berfungsi untuk 

menurunkan konsentrasi air bebas dengan cara menyerap 

air tersebut sehingga akan mengurangi kristalisasi es, 

memperkecil kristal es, serta dapat meningkatkan 

kehalusan tekstur yang akan mempengaruhi tekstur akhir 
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es krim yang dihasilkan (Nugroho dan Kusnadi, 2015). 

Fungsi dari penstabil yaitu untuk mempertahankan 

stabilitas emulsi, mencegah pembentukan kristal es yang 

besar, menurunkan kecepatan meleleh serta memperbaiki 

tekstur, dengan adanya  penambahan penstabil perlu 

dibatasi namun juga disesuaikan dengan karakteristik yang 

akan dihasilkan, jika konsentrasi penstabil tidak sesuai 

maka akan menghasilkan es krim dengan struktur yang 

kasar dan mudah meleleh (Istiqomah, Windari dan 

Praptiningsih, 2017) 

 

2.2.5 Bahan Pengemulsi (Emulsifier) 

Emulsifier merupakan bahan yang diguna-kan untuk 

menurunkan tegangan antarmuka antara dua fasa yang 

dalam keadaan normal tidak saling bercampur, sehingga 

keduanya dapat teremulsi. Secara struktural, emulsifier 

adalah molekul amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik 

untuk mengikat air maupun lipofilik untuk mengikat 

lemak atau gugus yang suka air dan suka lemak dalam satu 

molekul. Secara komersial contoh emulsifier yaitu lesitin, 

kasein, whey dan lesitin kedelai (Nasution, Suryani dan 

Susanti (2004). Pengemulsi merupakan substansi yang 

menghasilkan peningkatan kualitas whipping dari adonan 

menghasilkan tekstur yang lembut dan memberi kekuatan 

pada produk ketika akan dipindahkan ke dalam freezer 

(Masykuri, Nurwantoro dan Wibawa, 2009). Pemakaian 

pengemulsi dimaksudkan untuk mengikat air agar 

berikatan dengan lemak sehingga membentuk es krim 

yang mempunyai daya mengembang yang bagus (Haryanti 

dan Zueni, 2015). Pengemulsi juga berfungsi mengurangi 
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tegangan permukaan antara fase air dan fase lemak dalam 

es krim (Susrini, 2003).   

 

2.2.6 Bahan Pemanis 

Pemanis merupakan faktor yang lebih penting dalam 

penerimaan konsumen terutama karena efeknya 

berpengaruh pada viskositas dan tekstur es krim. Gula 

dalam es krim akan memberikan rasa manis serta tekstur 

lebih halus dan lembut sehingga penerimaan konsumen 

semakin meningkat (Muse and Hartel, 2004). Penambahan 

gula dapat meningkatkan viskositas es krim (Pon, Lee and 

Chong, 2015). Gula dapat mempengaruhi tekstur dan 

aroma es krim dan juga dapat mempengaruhi terhadap 

pelelehan ketika dimulut (Handayani, Sulistyowati dan 

Sumarmono, 2014). Pemanis dalam es krim  dapat 

mempengaruhi kristalisasi es terutama pada penurunan 

titik beku dan dapat memberikan efek penghambatan 

pembentukan kristal es. Pemanis yang biasa digunakan 

dalam pembuatan es krim adalah sukrosa, corn syrup, dan 

high fructose. Pemanis tersebut dapat meningkatkan 

viskositas campuran es krim karena memiliki kemampuan 

untuk mengikat air (Adapa, Schmidt, Jeon, Herald and 

Flores, 2000). 

 

2.3 Gelatin Tulang Kambing 

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari jaringan 

kolagen hewan yang terdapat pada kulit, tulang dan 

jaringan ikat. Penggunaan gelatin sangat luas khususnya 

dalam bidang industri pangan yang salah satunya 

digunakan sebagai bahan penstabil, pembentuk gel, 

pengikat, pengental, pengemulsi, perekat dan pembungkus 
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makanan yang bersifat dapat dimakan seperti permen, 

eskrim, coklat, dan yoghurt. (Karim dan Bhat, 2008). Sifat 

fisik dan kimia gelatin sangat dipengaruhi oleh jenis 

hewan, umur hewan, tipe kolagen, metode pembuatan, 

karakteristik kolagen dan proses perlakuan (temperatur, 

waktu, dan pH) (Kolodziejska et al., 2008). Gel gelatin 

mulai meleleh antara suhu 27-240C. Selain itu gelatin 

sering meleleh didalam mulut, sifat ini merupakan sifat 

yang diperlukan dalam banyak makanan (Sahubawa dan 

Ustadi, 2014).  

Berdasarkan penelitian Mustakim (2016) diperoleh 

gelatin tulang kambing memiliki pH sebesar 3,28-3,32, pH 

gelatin tulang kambing yang rendah menghasilkan rasa 

yang cenderung asam. Selain rasa masam, aroma yang 

terdapat pada gelatin juga memiliki aroma seperti ternak 

kambing. Hal ini disebabkan karena kandungan lemak 

pada gelatin tulang kambing berkisar 0,66-3,28%. Lemak 

pada gelatin tulang kambing menyebabkan aroma yang 

dihasilkan berbeda dibandingkan dengan ternak lainnya. 

Viskositas gelatin tulang kambing yang dihasilkan 

dari penelitian tersebut sebesar 3,00 cP. Gelatin tulang 

kambing mempunyai kemampuan mengikat air yang 

rendah yaitu sebesar 191,93 g jika dibandingkan dengan 

daya ikat air gelatin komersial yaitu sebesar 205,85 g. 

Gelatin memiliki banyak kandungan protein, yang terdiri 

atas beragam asam amino. Asam amino terbesar yang 

dihasilkan dari gelatin tulang kambing diantaranya glisin 

27,88%, prolin 15,13%, arginin 8,92% dan asam glutamat 

8.78%. Gelatin tulang kambing mampu menghasilkan 

asam lemak dan rantai panjang palmitat, palmitoleat, 

stearat dan oleat yang baik untuk kesehatan manusia juga 
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dapat dimanfaatkan pada industri pangan dan non pangan 

(Juliasti, Legowo dan Pramono, 2015).  

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim 

2.4.1 Pasteurisasi 

Pasteurisasi susu segar dilakukan dengan tujuan 

untuk membunuh mikroorganisme, seperti bakteri, kapang 

dan khamir, serta menginaktivasi enzim yang terdapat 

dalam bahan pangan (Sukaesih, Prabawati dan Hidayat, 

2009). Selain itu pasteurisasi juga bertujuan untuk 

memperpanjang daya simpan produk (Poluakan, Dien dan 

Ijong, 2015). Cara pasteurisasi juga berpengaruh terhadap 

kandungan gizi dan aroma produk pangan. Secara umum, 

terdapat dua cara melakukan pasteurisasi yaitu LTLT 

(Low Temperature Long Time) dan HTST (High 

Temperature Short Time). LTLT (Low Temperature Long 

Time) dimana pemanasan susu pada suhu rendah dengan 

waktu lama yaitu 630C selama 15 menit sedangkan HTST 

(High Temperature Short Time) dimana pemanasan susu 

pada suhu tinggi dengan waktu singkat, yaitu 720C selama 

15 detik (Budiyono, 2009). 

 

2.4.2 Pencampuran Bahan (Mixing) 

Bahan es krim yang telah dipersiapkan sesuai 

formula selanjtnya dicampur untuk mendapatkan Ice 

Cream Mix (ICM) yang homogen. Tujuan pencampuran 

bahan untuk memberikan keseimbangan flavor makanan 

sehingga tercapai komposisi produk yang homogen yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Dewanti, 

Harijono dan Nurma, 2002). Proses pencampuran bahan 

dibarengi dengan pengadukan yang bertujuan untuk 
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menangkap udara dalam adonan es krim sehingga dapat 

meningkatkan overrun es krim (Mulyani, Rosida dan 

Vanto, 2014). Pencampuran bahan dapat dilakukan 

menggunakan alat mixer dan dilakukan dengan kecepatan 

rendah terlebih dahulu (Lakshminarayan, Rathinam and 

Rau, 2006). 

 

2.4.3 Homogenisasi 

Homogenisasi adalah proses pengecilan ukuran 

partikel bahan sekaligus mendistribusikannya secara 

seragam. Formula bahan, lamanya waktu homogenisasi, 

kecepatan putar homogenizer dan volume bahan yang di 

homogenisasi dapat menjadi parameter yang 

mempengaruhi proses homogenisasi (Muchtadi, Ilma, 

Hunaefi dan Yuliani, 2015). Homogenisasi menjadi 

standar produk olahan susu sehingga stabilitas produk 

menjadi lebih baik (Murdiati, Priadi, Rachmawati dan 

Yuningsih, 2004). Homogenisasi dapat meratakan 

campuran antara bahan dasar dengan bahan lain sehingga 

dapat meningkatkan viskositas yang dihasilkan (Herawati 

dan Wibawa, 2006). 

 

2.4.4 Pematangan (Aging) 

Pematangan Ice Cream Mix (ICM) dalam 

refrigerator dilakukan setelah proses homogenisasi (Maria 

dan Zubaidah, 2014). Adonan dilakukan aging pada lemari 

es (refrigerator) bersuhu 4°C selama 24 jam (Sudajana, 

Utomo dan Kusumawati, 2013). Aging dilakukan 

bertujuan untuk menghasilkan Ice Cream Mic (ICM) lebih 

kental, lebih halus, tampak mengkilap dan memperbaiki 

tekstur. Perubahan selama aging adalah terbentuknya 
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kombinasi antara stabilizer dan air dalam adonan es krim 

(Failisnur, 2013) 

 

2.4.5 Pembekuan (Freezing) 

Proses pembekuan bersamaan dengan proses agitasi 

(pengadukan) menyebabkan masuknya udara kedalam Ice 

Cream Mix (ICM). Pembekuan disertai dengan 

pengocokan untuk membekukan cairan dan memasukan 

udara ke dalam campuran es krim sehingga mengembang. 

(Filiyanti, Affandi dan Amanto, 2013). Pengocokan atau 

pengadukan merupakan kunci dalam pembuatan es krim 

selama proses pembekuan. Proses pengocokan atau 

pengadukan ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang 

pertama untuk mengecilkan ukuran kristal es yang 

terbentuk, tujuan yang kedua supaya terjadi pencampuran 

udara ke dalam adonan es krim (Hartatie, 2011). Semakin 

sedikit udara yang masuk selama proses agitasi 

mengakibatkan nilai overrun es krim semakin rendah, 

namun adanya udara dalam Ice Cream Mix (ICM) akan 

membentuk rongga udara. Semakin banyak rongga udara 

akan menyebabkan es krim cepat meleleh pada suhu ruang 

(Nugroho dan Kusnadi, 2015) 

 

2.4.6 Pengerasan (Hardening) 

Sebelum es krim dikonsumsi, terlebih dahulu 

dimasukkan kedalam freezer untuk dilakukan pengerasan 

(Mulyani, Rosida dan Vanto, 2014). Pengerasan dalam 

freezer pada suhu -150C selama 24 jam (Violisa, Nyoto 

dan Nurjanah, 2012). Semakin cepat pengerasan es maka 

semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga 

dihasilkan tekstur es krim yang lembut (Failishnur, 2013). 
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Suhu dan tingkat pengerasan menentukan ukuran kristal es 

serta sifat fisik dan sensori produk (Ruger, Baer and 

Kasperson, 2002). 

 

2.5 Kualitas Es Krim 

2.5.1 Overrun 

Overrun merupakan pengembangan volume yaitu 

kenaikan volume antara sebelum dan sesudah proses 

pembekuan. Overrun merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi struktur es krim yang berhubungan dengan 

volume pengembangan es krim (Haryanti dan Zueni, 

2015). Overrun akan mempengaruhi tekstur dan kepadatan 

yang sangat menentukan kualitas es krim. Overrun yang 

rendah akan menghasilkan tekstur es krim yang keras dan 

padat sedangkan overrun yang tinggi akan menghasilkan 

tekstur es krim yang lembut dan mudah mencair. (Padaga 

dan Sawitri, 2005). Overrun yang terlalu rendah dapat 

menyebabkan es krim beku menjadi produk yang terlalu 

keras dan kenyal seperti puding, sementara overrun yang 

terlalu tinggi menyebabkan es krim terlalu lunak, cepat 

meleleh dan memiliki rasa yang hambar (Suprayitno, 

Kartikaningsih dan Rahayu, 2001). Nilai overrun yang 

baik akan mengalami peningkatan hingga 2-3 kali dari 

kandungan total padatan es krim. Busa yang meningkat 

selanjutnya dilakukan perhitungan melalui volume adonan 

dikurang dengan volume es krim lalu dibagi dengan 

volume adonan yang dikali 100% (Madyasta, 2015). 

 

2.5.2 Viskositas 

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan 

kekentalan suatu fluida. Kekentalan merupakan sifat fluida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

yang berhubungan dengan hambatan untuk mengalir. Nilai 

viskositas yang besar akan menyebabkan aliran fluida 

semakin lambat. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

viskositas dapat diukur dengan viscometer (Fatimah, 

Rorong dan Gugule, 2012). Viskositas akan berpengaruh 

terhadap pemerangkapan udara yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap overrun es krim yang diharapkan. 

Meningkatnya viskositas menyebabkan adonan es krim 

lebih kental (Apriani dan Darvina, 2013).  Viskositas 

penting untuk diketahui karena akan memberikan 

gambaran seberapa besar kekentalan dari larutan sehingga 

akan memudahkan dalam memilih jenis hidrokoloid atau 

kombinasinya yang cocok untuk produk pangan atau non 

pangan. Produk pangan umumnya menghendaki viskositas 

yang tidak terlalu tinggi, sedangkan untuk produk non 

pangan seperti industri obat dan kosmetik umumnya 

menghendaki viskositas yang lebih tinggi (Hadinoto dan 

Loupatty, 2015). 

 

2.5.3 Daya Leleh 

Daya leleh es krim merupakan waktu yang 

diperlukan es krim untuk dapat mempertahankan bentuk 

tekstur, dan lama waktu meleleh sempurna pada suhu 

ruang. Kecepatan meleleh es krim di pengaruhi oleh 

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

seperti padatan susu skim yang merupakan sumber protein, 

susu full cream, jenis bahan penstabil yang dimodifikasi 

(Mulyani, Dewi dan Kurniasih, 2017). Selain itu proses 

pembuatan seperti homogenisasi dapat mempengaruhi 

kecepatan meleleh es krim. Homogenisasi yang kurang 

tepat menyebabkan penyebaran lemak kurang merata 
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membuat tekstur menjadi kasar dan overrun meningkat. 

Tingginya overrun mengakibatkan es krim cepat meleleh 

pada suhu ruang (Padaga dan Sawitri, 2005). Waktu leleh 

es krim yang lambat tidak dikehendaki karena 

mencerminkan adanya bahan penstabil yang berlebihan. 

Makin tinggi viskositas es krim menjadikan es krim lebih 

padat sehingga waktu pelelehan akan semakin lama 

(Oksilia, Syafutri dan Lidiasari, 2012). Es krim yang 

memiliki kualitas baik akan menghasilkan waktu 

pelelehan sekitar 15-20 menit/50 gr (Standart Nasional 

Indonesia, 1995). 

 

2.5.4 Derajat Keasaman (pH) 

pH (Potential of Hidrogen Ion) merupakan minus 

logaritma dari aktivitas ion H+ yang dinyatakan dalam 

gram per liter larutan. Nilai pH menunjukan tingkat 

keasaman dari suatu bahan. Susu memiliki pH berkisar 

antara 6,5 sampai 6,7 sehingga penambahan bahan yang 

bersifat asam kedalam es krim membuat pH es krim 

cenderung menurun (Saleh, 2004). Nilai pH yang terlalu 

rendah akan membuat es krim menjadi asam sehingga 

dapat menurunkan palatabilitas es krim tersebut. 

Keasaman yang terlalu tinggi pada es krim tidak 

dikehendaki karena dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan kualitas es krim yaitu kekentalannya meningkat 

dan cita rasanya tidak disukai (Astuti dan Rustanti, 2014). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam pengambilan data 

penelitian, meliputi : 

1. Laboratorium Pengolahan Keju, Teknologi Hasil 

Ternak (THT) Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk pembuatan es krim serta 

pengambilan data overrun. 

2. Laboratorium Fisiko Kimia, Teknologi Hasil Ternak 

(THT) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk pengujian pH serta daya leleh es krim. 

3. Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan (ITP) 

Universitas Muhamadiyah Malang untuk pengujian 

viskositas. 

Proses pembuatan es krim dengan penggunaan 

gelatin tulang kambing sebagai stabilizer dilakukan pada 

tanggal 10-11 Desember 2018. Pengambilan data 

berlangsung pada tanggal 10 Desember 2018 - 4 Januari 

2019. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah es krim terbuat dari susu 

segar dengan penggunaan gelatin tulang kambing sebagai 

stabilizer. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan 

es krim ini yaitu : susu segar sebagai bahan dasar 

diperoleh dari KUD Sae Pujon, gula (gulaku), susu skim, 

creamer nabati dan emulsifier berupa quick diperoleh dari 

Toko Primarasa, Dinoyo, Malang sedangkan gelatin tulang 

kambing sebagai stabilizer diperoleh dari Bapak 
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Mustakim yang merupakan hasil dari Penelitian Disertasi. 

Peralatan yang digunakan sebagai berikut : 

1 Alat pembuatan es krim : Timbangan digital 

(O-house), panci 

pasteurisasi, kompor 

(Rinnai), 

thermometer, hand 

mixer (Miyako), 

freezer (LG), 

sendok, solet,  

wadah plastic, cup 

es krim dan kertas 

label 

2 Alat pengujian viskositas : Viskometer 

3 Alat pengujian daya leleh : Stopwatch 

4 Alat pengujian overrun : Gelas ukur 

5 Alat pengujian pH : pH meter 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan.  

P0 : Pembuatan es krim tanpa penggunaan gelatin tulang 

kambing 

P1 : Pembuatan es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing 0,5 % 

P2 : Pembuatan es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing 1 % 

P3 : Pembuatan es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing 1,5 % 
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Model tabulasi data perlakuan dan ulangan 

pembuatan es krim dapat dilihat pada Tabel 2 dan 

formulasi proses pembuatan es krim dengan variasi 

formula dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 2. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

 

Tabel 3. Formulasi Es Krim 

Bahan es krim 
Komposisi (%) 

P0 P1 P2 P3 

Susu segar 64 64 64 64 

Susu skim 11,5 11,5 11,5 11,5 

Creamer nabati 12 12 12 12 

Gula 12 16 16 16 

Quick 

emulsifier 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Gelatin Tulang 

Kambing 
0 0,5 1 1,5 

Total 100 100,5 101 101,5 

Keterangan : % berdasarkan bobot ICM (Hartatie, 2011) 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Proses pembuatan es krim meliputi beberapa tahap, 

yaitu pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 

pematangan (aging), pembekuan dan agitasi, pengemasan, 

pembekuan dan penyimpanan (Moulina, 2016). Proses 

pembuatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ditimbang bahan untuk pembuatan es krim 

sesuai dengan formulasi. 

2. Dipasteurisasi susu segar pada suhu 650C 

selama 15 menit. 

3. Dimasukan bahan es krim sesuai formulasi. 

4. Dihomogenisasi menggunakan mixer ± 5 menit. 

5. Dilakukan aging kedalam freezer suhu -20C 

selama ±24 jam. 

6. Dilakukan proses pembekuan cepat dan agitasi 

dengan mnggunakan mixer selama ±10 menit 

atau sampai adonan mengembang sempurna. 

7. Dikemas kedalam cup es krim 

8. Dilakukan pengerasan kedalam freezer suhu -

150C selama 24 jam. 

Pembuatan es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing sebagai stabilizer telah disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan es krim dengan 

penggunaan gelatin tulang kambing. 

Susu segar 

Dipasteurisasi 

suhu 650C selama 

15 menit 

Didinginkan 

sampai 400C 

Ditimbang bahan sesuai 

dengan perlakuan 

Formulasi Es Krim 

Diaduk menggunakan 

mixer selama ± 5 menit  

ICM (Ice Cream Mix) 

Aging selama 24 jam pada suhu -20C 

Dilakukan pembekuan cepat dan agitasi 

menggunakan mixer ±10 menit 

Dilakukan pengerasan dalam freezer 

selama ± 24 jam dengan suhu -150C 

Es krim dengan penggunaan 

gelatin tulang kambing 

Dianalisis : Overrun, Viskositas, 

Daya Leleh dan pH 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian untuk 

pengambilan data meliputi overrun, viskositas, daya leleh 

dan pH. Pengujian parameter tersebut dilaksanakan 

dengan menggunakan cara sebagai berikut : 

1. Pengujian overrun mengikuti prosedur Achmad, 

Nurwanto dan Mulyani (2012) dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

2. Pengujian viskositas menggunakan Brook Field 

Viscometer model DVII mengikuti prosedur AOAC 

(2005) dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Pengujian daya leleh mengikuti prosedur Roland, 

Philips and Boor (1999) dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Pengujian pH mengikuti prosedur SNI 01-2891-1992 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis ragam (ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

1 ICM (Ice Cream Mix) : Adonan es krim yang 

terdiri dari lemak susu, 

bahan kering tanpa 

lemak, bahan pemanis, 

penstabil, pengemulsi 

dan air. 

2 Gelatin tulang kambing : Protein yang diperoleh 

dari jaringan kolagen 
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hewan yang terdapat 

pada tulang kambing 

yang dapat digunakan 

sebagai bahan 

stabilizer. 

3 Stabilizer : Bahan penstabil yang 

berfungsi untuk 

menurunkan 

konsentrasi air bebas 

dengan cara menyerap 

air tersebut sehingga 

akan mengurangi 

kristalisasi es. 

4 Emulsifier : Campuran air dan 

lemak yang dipakai 

untuk memperbaiki 

tekstur es krim, dapat 

mengikat air agar 

berikatan dengan lemak 

sehingga membentuk es 

krim yang mempunyai 

daya mengembang 

yang bagus. 

5 Overrun : Kenaikan volume 

antara sebelum dan 

sesudah proses 

pembekuan yang 

disebabkan oleh 

masuknya gelembung 

udara dalam pembuihan 

selama proses mixing 
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dan pembekuan. 

6 Viskositas : Parameter yang 

menyatakan kekentalan 

suatu produk atau 

produk olahannya. 

7 Daya Leleh : Waktu yang dibutuhkan 

es krim untuk meleleh 

pada suhu ruang 

dengan satuan menit/50 

gr. 

8 pH : Nilai yang menunjukan 

tingkat keasaman dari 

suatu bahan atau 

produk olahan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penggunaan Gelatin Tulang Kambing 

terhadap Overrun Es Krim 

Data dan analisis ragam overrun es krim 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Penggunaan 

gelatin tulang kambing memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap overrun es krim. 

Perbedaan pengaruh yang nyata tersebut diduga karena 

adanya perbedaan persentase gelatin kambing yang 

digunakan sehingga menghasilkan nilai overrun yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan. Perbedaan nilai 

overrun dikarenakan masing-masing perlakuan memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam memerangkap udara saat 

proses agitasi dan pembekuan. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai overrun yang menurun seiring dengan meningkatnya 

persentase gelatin tulang kambing yang digunakan. Nilai 

rataan overrun es krim dengan penggunaan gelatin tulang 

kambing dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Rataan overrun es krim dengan penggunaan 

gelatin tulang kambing 

Perlakuan Overrun (%) 

P0 87,17±0,09d 

P1 84,90±0,28c 

P2 72,60±0,17b 

P3 65,11±0,61a 
 

Keterangan : a,b,c,dSuperskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
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Overrun merupakan pertambahan volume adonan es 

krim (Ice Cream Mix) karena udara yang terperangkap 

dalam adonan es krim akibat proses agitasi. Hasil UJBD 

menunjukan bahwa pengaruh penggunaan gelatin tulang 

kambing terhadap overrun es krim pada setiap perlakuan 

berbeda sangat nyata (P<0,01) bahwa overrun es krim 

semakin menurun dengan rataan overrun berkisar antara 

65,12-87,19%. Perlakuan kontrol (P0) tanpa penggunaan 

gelatin tulang kambing memiliki nilai rataan overrun 

terbesar yaitu 87,17% sedangkan nilai rataan overrun 

terkecil yaitu 65,11% diperoleh dari perlakuan P3 yaitu 

dengan penggunaan gelatin tulang kambing 1,5%. Hal ini 

dikarenakan semakin meningkatnya persentase 

penggunaan gelatin tulang kambing menyebabkan nilai 

overrun rendah yang diduga karena gelatin tulang 

kambing mampu mengikat air sehingga akan 

mempersempit ruang di dalam adonan es krim yang 

berakibat semakin sedikit udara yang masuk selama proses 

agitasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mustakim 

(2016) yang menyatakan bahwa konsentrasi larutan gelatin 

dipengaruhi oleh kemampuan gelatin dalam mengikat air. 

Makin tinggi kandungan asam amino polar bermuatan, 

maka konsentrasi larutan gelatin yang dihasilkan juga 

semakin tinggi, sehingga akan dihasilkan kekuatan gel 

yang makin tinggi. Handani, Sutedja dan Trisnawati (2016) 

juga berpendapat bahwa Konsentrasi gelatin yang semakin 

tinggi menyebabkan semakin banyak matriks yang dapat 

memerangkap air bebas sehingga jumlah air bebas 

menurun. Hal tersebut juga selaras dengan Zahro dan Nisa 

(2015) bahwa bahan penstabil meningkatkan kekentalan 
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adonan dengan cara membentuk matriks gel dan menahan 

fase cairan terdispersi sehingga penstabil dengan daya 

serap air terlalu tinggi akan menyebabkan viskositas lebih 

tinggi pula dan hal tersebut membuat es krim yang 

dihasilkan sulit mengembang. Turunnya nilai overrun juga 

disebabkan oleh viskositas es krim meningkat seiring 

dengan meningkatnya persentase gelatin tulang kambing. 

Viskositas yang tinggi menyebabkan udara yang masuk 

pada es krim berkurang dan berakibat pengembangan 

volume es krim menjadi terbatas. Sedangkan apabila nilai 

viskositas rendah, maka tingkat kekentalannya rendah 

(encer) dan tegangan permukaannya lebih kecil sehingga 

rongga-rongga udara semakin lebar dan banyak udara 

yang masuk dan terjadi pengembangan es krim. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Violisa, Nyoto dan Nurjannah 

(2012) yang menyatakan bahwa nilai overrun berbanding 

terbalik dengan nilai viskositas dimana nilai viskositas 

yang tinggi akan menyulitkan pengembangan es krim dan 

memperkecil nilai overrun. 

Nilai overrun pada penelitian ini berkisar antara 

65,11-87,17%. Hal tersebut telah memenuhi kualitas 

overrun yang dapat dikatakan baik sesusai dengan 

pendapat Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) yang 

menyatakan bahwa kisaran persentase overrun es krim 

yang berkualitas baik yaitu berkisar antara 40-80%. 

 

4.2 Pengaruh Penggunaan Gelatin Tulang Kambing 

terhadap Viskositas Es Krim 

Data dan analisis ragam viskositas es krim 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Penggunaan 

gelatin tulang kambing memberikan perbedaan pengaruh 
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yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas es krim. 

Perbedaan pengaruh yang nyata tersebut diduga karena 

adanya perbedaan persentase gelatin kambing yang 

digunakan sehingga menghasilkan nilai viskositas yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai viskositas yang meningkat seiring 

dengan meningkatnya persentase gelatin tulang kambing 

yang digunakan. Nilai Rataan viskositas es krim dengan 

penggunaan gelatin tulang kambing dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan viskositas es krim dengan penggunaan 

gelatin tulang kambing 

Perlakuan Viskositas (cP) 

P0 74,29±0,73a 

P1 79,56±1,56b 

P2 82,52±0,98c 

P3 84,51±0,56d 
 

Keterangan : a,b,c,dSuperskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil UJBD menunjukan bahwa pengaruh 

penggunaan gelatin tulang kambing terhadap viskositas es 

krim pada perlakuan P3 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P2 dan berbeda sangat nyata pada persentase 

lainnya, bahwa viskositas es krim semakin meningkat 

dengan rataan viskositas antara 74,29-84,51 cP. Perlakuan 

kontrol (P0) memiliki nilai rataan viskositas terkecil 

dengan rataan 74,33 cP. Hal ini dikarenakan pada P0 tidak 

menggunakan gelatin tulang kambing. Sedangkan nilai 
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rataan viskositas terbesar diperoleh dari perlakuan P3 yaitu 

84,57 cP dengan menggunakan gelatin tulang kambing 

sebanyak 1,5%. Hal ini dikarenakan semakin 

meningkatnya persentase penggunaan gelatin tulang 

kambing yang diduga bersifat mengikat air. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mustakim (2016) yang menyatakan 

bahwa gelatin tulang kambing mempunyai kemapuan 

mengikat air paling rendah yaitu sebesar 191,93 g 

dibandingkan dengan gelatin komersial mempunyai daya 

ikat air sebesar 205,84 g dan gelatin murni kulit sapi dari 

SIGMA mempunyai daya ikat air sebesar 198,84 g. 

Marshall and Arbuckle (2000) menyatakan bahwa 

peningkatan kekentalan es krim akibat adanya proses 

homogenisasi dan adanya bahan penstabil yang 

ditambahkan. 

Gelatin tulang kambing yang memiliki kemampuan 

mengikat air sehingga diduga air yang sebelumnya 

bergerak diluar molekul suatu bahan tersebut menjadi 

terperangkap sehingga ruang antar partikel semakin sempit 

yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan 

viskositas. Hal tersebut sependapat dengan Mashall and 

Arbuckle (2000) yang menyatakan bahwa peningkatan 

viskositas dapat disebabkan oleh partikel-partikel 

tersuspensi dalam adonan krim seperti serat, air, dan 

komponen protein yang berkaitan dengan bahan penstabil. 

Viskositas yang baik yaitu berkisar antara 50-300 cP. 

Berdasarkan kategori nilai viskositas yang baik, 

nilai viskositas es krim dari penambahan gelatin tulang 

kambing dengan rataan 74,33-84,57 cP tergolong kedalam 

nilai viskositas yang baik. Nilai viskositas terbaik dari 
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ketiga perlakuan tersebut yaitu P3 dengan penambahan 1,5% 

gelatin tulang kambing dengan nilai viskositas 84,57 cP. 

 

4.3 Pengaruh Penggunaan Gelatin Tulang Kambing 

terhadap Daya Leleh Es Krim 

Daya leleh merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

mencairnya es krim secara sempurna pada suhu 

ruang.Data dan analisis ragam daya leleh es krim 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Penggunaan 

gelatin tulang kambing memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya leleh es krim. 

Perbedaan pengaruh yang nyata tersebut diduga karena 

adanya perbedaan persentase gelatin kambing yang 

digunakan sehingga menghasilkan nilai daya leleh yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai daya leleh yang meningkat 

seiring dengan meningkatnya persentase gelatin tulang 

kambing yang digunakan. Rataan daya leleh es krim 

dengan penggunaan gelatin tulang kambing dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Rataan daya leleh es krim dengan penggunaan 

gelatin tulang kambing 

Perlakuan Daya leleh (menit/50 g) 

P0 26,90±0,52a 

P1 30,92±0,58b 

P2 32,92±0,42c 

P3 35,31±0,13d 
 

 

Keterangan : a,b,c,dSuperskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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Hasil UJBD menunjukan bahwa pengaruh 

penggunaan gelatin tulang kambing terhadap daya leleh es 

krim pada setiap perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

bahwa daya leleh es krim semakin meningkat dengan 

rataan daya leleh berkisar antara 26,90-35,31 menit/50 g. 

Perlakuan kontrol (P0) memiliki nilai rataan waktu leleh 

paling cepat sebesar 26,90 menit/50 g. Hal tersebut 

dikarenakan pada P0 tidak menggunakan gelatin tulang 

kambing. Sedangkan nilai rataan waktu leleh paling lama 

diperoleh dari perlakuan P3 sebesar 35,31 menit/50 g 

dengan penggunan gelatin tulang kambing sebanyak 1,5%. 

Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya persentase 

penggunaan gelatin tulang kambing akan menyebabkan 

waktu leleh semakin lama yang disebabkan oleh 

penggunaan gelatin tulang kambing akan mempengaruhi 

kekuatan body es krim yang lemah dan kurang kokoh. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Dewi (2010) yang 

menyatakan bahwa waktu pelelehan es krim yang cepat 

ditunjukan dengan body es krim yang lemah dan kurang 

kokoh. Penggunaan bahan penstabil juga dapat 

memperlambat melelehnya es krim saat disajikan. 

Penggunaan gelatin tulang kambing yang dapat 

mengikat air dalam adonan es krim sehingga diduga kristal 

es yang terbentuk tidak cepat meleleh sehingga karena 

gelatin tulang kambing sebagai penstabil meningkatkan 

kekentalan pada produk yang dihasilkan. Hal tersebut 

sependapat dengan Muse and Hartel (2004) yang 

menyatakan bahwa es krim dengan nilai koefisien 

kekentalan yang tinggi akan mempunyai daya tahan leleh 

yang lebih besar. Nilai overrun akan mempengaruhi 

kepadatan es krim. Overrun yang tinggi menghasilkan 
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banyak rongga udaradan es krim yang terbentuk terlalu 

lunak akan cepat meleleh. Es krim yang dihasilkan pada 

penelitian ini dapat dikatakan baik karena memiliki nilai 

rataan kecepatan meleleh diatas 25 menit. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widiantoko dan Yunianta (2014) 

menyatakan bahwa es krim berkualitas baik memiliki 

kecepatan meleleh 25-30 menit. 

   

4.4 Pengaruh Penggunaan Gelatin Tulang Kambing 

terhadap pH Es Krim 

Data dan analisis ragam pH es krim selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Penggunaan gelatin tulang 

kambing memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH es krim. Perbedaan pengaruh 

yang nyata tersebut diduga karena adanya perbedaan 

persentase gelatin kambing yang digunakan sehingga 

menghasilkan nilai pH yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Perbedaan nilai pH dikarenakan masing-masing 

perlakuan diberikan persentase gelatin tulang kambing 

yang berbeda. Hal ini ditunjukan dengan nilai pH yang 

menurun seiring dengan meningkatnya persentase gelatin 

tulang kambing yang digunakan. Rataan pH es krim 

dengan penggunaan gelatin tulang kambing dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rataan pH es krim dengan penggunaan gelatin 

tulang kambing 

Perlakuan pH 

P0 6,83±0,01d 

P1 6,65±0,03c 

P2 6,45±0,03b 

P3 6,25±0,03a 

Keterangan : a,b,c,dSuperskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

pH merupakan nilai yang menunjukan tingkat 

keasaman es krim. Hasil UJBD menunjukan bahwa 

pengaruh penggunaan gelatin tulang kambing terhadap pH 

es krim pada setiap perlakuan berbeda sangat nyata 

(P<0,01) bahwa pH es krim semakin menurun dengan 

rataan pH berkisar antara 6,25-6,83. Perlakuan control (P0) 

memiliki nilai rataan pH paling tinggi sebesar 6,83. Hal 

tersebut dikarenakan pada P0 tidak menggunakan gelatin 

tulang kambing. Sedangkan nilai rataan pH paling rendah 

diperoleh dari perlakuan P3 sebesar 6,25 dengan 

penggunan gelatin tulang kambing sebanyak 1,5%. Hal ini 

dikarenakan semakin meningkatnya persentase 

penggunaan gelatin tulang kambing akan menyebabkan 

pH semakin menurun yang disebabkan oleh penggunaan 

gelatin tulang kambing memiliki pH rendah. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian Mustakim (2016) yang 

menyatakan bahwa nilai pH gelatin tulang kambing paling 

rendah dijumpai pada kapur asal Tuban sebesar 3,28 

diikuti oleh kapur asal Malang sebesar 3,29 dan yang 
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paling tinggi dijumpai pada kapur asal Tulungagung 

sebesar 3,32.  

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap pH 

es krim disebabkan karena geltin tulang kambing memiliki 

pH yang cenderung asam. Bahan utama pembuatan es 

krim dalam penelitian ini berupa susu yang memiliki pH 

normal sehingga penambahan gelatin tulang kambing 

dengan pH asam membuat es krim menjadi cenderung 

asam. Hal tersebut sependapat dengan Saleh (2004) 

menyebutkan bahwa susu memiliki pH berkisar antara 6,5 

sampai 6,7 sehingga penambahan bahan yang bersifat 

asam ke dalam es krim membuat pH es krim cenderung 

menurun. Bahow, Yelnetty, Tamasoleng dan Pentoh (2016) 

menyatakan bahwa adonan es krim yang normal memiliki 

nilai pH sebesar 6.30. Berdasarkan pernyataan tersebut es 

krim dengan penggunaan gelatin tulang kambing memiliki 

pH normal yaitu 6,24-6,65. 

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan dari 

perbedaan perlakuan yang diberikan pada variabel yang 

digunakan, pada penelitian ini perlakuan terbaik dihitung 

dengan cara membandingkan masing-masing perlakuan 

dengan menggunakan indeks efektivitas (Susrini, 2003). 

Tabel 8 menunjukan bahwa P3 penggunaan gelatin 

tulang kambing sebesar 1,5% merupakan perlakuan 

terbaik untuk es krim tersebut karena memiliki Nilai Hasil 

(Nh) yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. 
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Tabel 8. Nilai perlakuan terbaik 

Perlakuan Nilai hasil 

P0 0 

P1 0,58 

P2 2,10 

P3 3,09* 

Keterangan : Nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik. 

 

Perlakuan P3 mengasilkan rataan overrun 65,11% 

yang merupakan kategori overrun yang baik sesuai dengan 

pendapat achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) yang 

menyatakan bahwa kisaran  overrun es krim yang 

berkualitas baik yaitu berkisar antara 40 – 80%. P3 juga 

menghasilkan rataan viskositas 84,57 cP yang tergolong 

dalam kualitas yang baik sesuai dengan pendapat Mashall 

and Arbuckle (2000) yang menyatakan bahwa Viskositas 

yang baik yaitu berkisar antara 50-300 cP. P3 juga 

menghasilkan nilai rataan daya leleh yang baik yaitu 

sebesar 35,31 menit/50 g. Es krim yang dihasilkan pada 

penelitian ini dapat dikatakan baik karena memiliki nilai 

rataan kecepatan meleleh diatas 25 menit. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widiantoko dan Yunianta (2014) 

menyatakan bahwa es krim berkualitas baik memiliki 

kecepatan meleleh 25-30 menit. P3 menghasilkan nilai 

rataan pH 6,25 hasil tersebut yang paling mendekati pH 

normal es krim yaitu 6,30 sesuai dengan Bahow, dkk 

(2016) menyatakan bahwa adonan es krim yang normal 

memiliki nilai pH sebesar 6.30. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah persentase 

penggunaan gelatin tulang kambing terbaik pada 

pembuatan es krim  yaitu sebanyak 1,5%  (P3) 

menghasilkan es krim dengan kualitas terbaik dengan nilai 

rataan overrun 65,11%, viskositas 84,57cP, daya leleh 

35,31 menit/50 g dan pH 6,25.  

 

5.2 Saran 

Saran penelitian ini adalah penggunaan gelatin 

tulang kambing sebaiknya digunakan dengan persentase 

1,5% agar diperoleh kualitas fisik es krim yang baik 

meliputi overrun, viskositas, daya leleh dan pH dan 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan 

perisa untuk menghilangan aroma kambing yang 

terkandung pada gelatin tulang kambing. 
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