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ABSTRACT 
 

The aimed of this research was to determine the effect of ratio coconut milk and full cream milk 
on the nutrition and organoleptic ice cream. The design used in this research was Completely 
Randomized Design (RAL) for chemistry, physical and organoleptic with one factor and repeated three 
times. The treatments were p1 (coconut milk coconut 100% : 0% (control) milk full cream), p2 (coconut 
milk coconut 90% : 10% milk full cream), p3 (coconut milk coconut 80% : 20% milk full cream), p4 
(coconut milk coconut 70% : 30% milk full cream) p5 (coconut milk coconut 60% : 40% milk full cream) 
p6 (coconut milk coconut 50% : 50% milk full cream). The observed parameters were water content, fat 
content, overrun, resistance and taste, flavour, texture (hedonic) and taste, flavour, texture (scoring). 
Data were analysed using Co-Stat Software with 5% significance difference. The chemical and physical 
treatments that were significantly different analyzed using honestly significance difference (HSD) and 
organoleptic data analyzed using duncan test. The results treatments 80% : 20% gave the best results 
on fat content (13,42%), resistance (16,47 minutes)and still aceceptable according to the panelists. 

 

Key words:  ice cream, coconut milk coconut, milk full cream and fat. 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio santan kelapa dan susu full 
cream terhadap nilai gizi dan organoleptik es krim. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) untuk kimia, fisik dan uji organoleptik dengan satu faktor diulang sebanyak tiga kali. 

Perlakuan terdiri atas P1 (santan kelapa 100% : 0% (kontrol) susu full cream), P2 (santan kelapa 90% : 
10% susu full cream), P3 (santan kelapa 80% : 20% susu full cream), P4 (santan kelapa 70% : 30% 

susu full cream), P5 (santan kelapa 60% : 40% susu full cream) dan P6 (santan kelapa 50% : 50% susu 
full cream). Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar lemak, overrun, resistensi dan organoleptik 

rasa, aroma, tekstur (hedonik) dan rasa, aroma, tekstur (skoring). Data hasil pengamatan diuji dengan 

analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat. Pada uji kimia dan uji fisik 
perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan taraf sedangkan 

uji organoleptik dengan uji Duncan. Hasil penelitian perlakuan santan kelapa 80% : 20% susu full cream 
telah memenuhi hasil yang terbaik pada Standar Nasional Indonesia yaitu kadar lemak 13,42%, resistensi 

16,47 menit dan disukai oleh panelis. 
 

Kata kunci : es krim, santan kelapa, susu full cream dan lemak. 
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PENDAHULUAN 

Es krim merupakan produk pembekuan 

yang terbuat dari kombinasi proses pembekuan 

dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari 

susu produk susu, pemanis, penstabil, 

pengemulsi, serta penambah cita rasa. Bahan 

utama dalam pembuatan es krim yaitu susu 

selain dari susu ada bahan lainnya seperti 

tepung, gula, garam dan kuning telur (Padaga 

dan Sawitri, 2005). 

Es krim memiliki kandungan yang cukup 

lengkap seperti protein, lemak, kalsium, fosfor 

dan energi (Astawan, 2011). Namun es krim 

juga mempunyai kelemahan secara umum 

seperti mudah mencair atau meleleh dan 

teksturnya  kasar. Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) tahun 1995, es krim adalah 

jenis makanan yang semi padat yang dibuat 

dengan cara pembekuan tepung es krim atau 

dari campuran susu lemak hewani maupun 

nabati dan gula. Salah satu produk yang dapat 

dikembangkan di Nusa Tenggara Barat adalah 

es krim santan kelapa dengan percampuran 

susu. 

Santan kelapa merupakan produk yang 

kaya akan zat gizi serta bahan bakunya sangat 

mudah didapat di Indonesia. Santan kelapa 

banyak digunakan sebagai sumber lemak nabati 

pada bahan makanan yang berlemak tinggi 

(Mahfud, 2005). Santan merupakan air perahan 

dari kelapa tua, santan dikategorikan sebagai 

emulsi minyak dan air, santan juga  mempunyai  

kandungan lemak yang tinggi, air dan protein 

(Srihari., et al., 2010). 

Kegunaan santan sebagai bahan 

tambahan untuk makanan sebagai perasa yang 

menyedapkan masakan, menggurihkan 

makanan terutama bahan tambahan pembuatan 

pudding, es krim, sayur santan. Menurut 

penelitian Risma dkk., (2014) perbedaan umur 

panen buah timun suri 75-85 hari setelah 

ditanam serta formulasi santan 70% dan susu 

30% menghasilkan perlakuan yang terbaik 

terhadap kadar lemak sebesar 15,38%, overrun 

sebesar 27,81%, dan resistensi sebesar 14,65 

menit. Selain dari santan ada bahan lain untuk 

pembuatan es krim yaitu susu. 

Susu adalah cairan bergizi berwarna putih 

yang dihasilkan olehsusu binatang (biasanya 

sapi) diolah menjadi berbagai produk seperti 

mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental 

manis, susu bubuk dan lain-lainnya. Susu 

memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk 

orang lanjut usia, susu membantu menopang 

tulang agar tidak keropos. Susu secara alami 

mengandung nutrisi penting, seperti bermacam-

macam vitamin, protein,kalsium, magnesium, 

fosfor, dan zinc, bahwa susu juga mengandung 

mineral dan lemak. Adapun syarat susu yang 

baik meliputi banyak faktor, seperti warna, rasa, 

bau, berat jenis, kekentalan, titik beku, titik 

didih, dan tingkat keasaman (Anonim, 

2016).Susu yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu susu full cream bubuk. Menurut penelitian 

Masykuri dkk,. (2012) menggunakan bahan 

utama krim susu dan santan kelapa yaitu 

kombinasi dari krim susu 50% dengan santan 

50% adalah kombinasi terbaik, krim santan 

dengan krim susu dalam pembuatan es krim 

berpengaruh nyata terhadap resistensi atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogurt
https://id.wikipedia.org/wiki/Es_krim
https://id.wikipedia.org/wiki/Keju
https://id.wikipedia.org/wiki/Susu_kental_manis
https://id.wikipedia.org/wiki/Susu_kental_manis
https://id.wikipedia.org/wiki/Susu_bubuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
https://id.wikipedia.org/wiki/Magnesium
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://id.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Berat_jenis
https://id.wikipedia.org/wiki/Viskositas
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_beku
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
https://id.wikipedia.org/wiki/Keasaman
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pelelehan dan tingkat kesukaan maupun tekstur 

dari es krim vanilla. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

 Bahan-bahan dan alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

karagenan Semi Refine Carrageenan (SRC) dari 

UD Harkat Makmur, susu full cream merk 

Indomilk, susu skim merk Tropika Slim, gula 

pasir merk Gulaku, telur ayam, air mineral merk 

Narmada, garam Iodium merk Kapal, kelapa di 

beli dipasar dasan agung, ether, kloroform, 

petroleum benzene, heksana, aseton. kompor 

gasrinai, blender Philips tipe HR-2115, 

thermometer raksa, alat saring, pisau stainless 

steel besar Ideal, timbangan analitik, gelas ukur, 

mixerkue Maspion  MT-1150, Freezer GEA, juicer 

merk Miyako JE 507, wajan, alat tulis, 

timbangan digital Double Wols analitik, cawan 

porselin, desikator, tang penjepit, cup, oven 

memmert, alat ekstraksi soxhlet. 

Metode 

Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) untuk analisis kimia, fisik dan uji 

organoleptik percobaan faktor tunggal yaitu 

pengaruh rasiosantan kelapadan susu full cream 

meliputi konsentrasi Santan (SK) dan SusuFull 

Cream (SFC) meliputi P1 (Santan 100% : Susu 

Full Cream 0% kontrol), P2 (Santan 90% : 10% 

Susu Full Cream), P3 (Santan 80% : 20% Susu 

Full Cream), P4 (Santan 70% : 30% Susu Full 

Cream), P5 (Santan 60% : 40% Susu Full 

Cream), P6 (Santan 50% : 50% Susu Full 

Cream). 

Masing-masing perlakuan diulangi 

sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis 

keragaman (Analysis of Varience) pada taraf 

nyata 5% menggunakan software Co-Stat. Apa 

bila terdapat parameter yang berbeda nyata 

maka, diuji lanjut dengan menggunakan Uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5 % untuk 

parameter organoleptik munggunakan Uji 

Duncan pada taraf 5%  (Hanafiah, 2012). 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah mutu es krim dengan 

penambahan santan kelapa dan susu full cream 

meliputi sifat kimia, sifat fisik dan organoleptik. 

Sifat kimia yaitu kadar air, kadar lemak. Sifat 

fisik yaitu overrun, resistensi dan sifat 

organoleptik meliputi aroma, tekstur, rasa. 

Tahapan Penelitian 

 Proses pembuatan es krim meliputi 

beberapa tahap yang telah dimodifikasi 

yaitukelapa tua yang telah dipotong kecil-kecil 

setelah itu pemisahan santan kelapa dan ampas, 

pelarutan karagenan, dicampur didalam blender, 

pasteurisasi, homogenisasi, aging, penghalusan, 

pengemasan, pembekuan (Risma dkk,. 2014). 

Persiapan Kelapa Tua 

 Kelapa tua yang dikupas batoknya 

setelah itu dibelah dua pakai pisau lalu dipotong 

kecil-kecil setelah itu dicuci lalu masukan ke 

dalam alat juicer dimana alat ini untuk 

memisahkan ampas kelapa dan santan kelapa 

sebanyak 250 ml, 225 ml, 200 ml, 175 ml, 150 

ml, 125 ml. 
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Pelarutan Karagenan 

 Karagenan yang berbentuk seperti 

lembaran kertas serta tipis dipotong kecil kecil 

setelah itu penimbangan karagenan setelah 

penimbangan dilakukan pelarutan karagenan 

1,25 g, gula 75 g dilarutkan di dalam air 

sebanyak 100 ml selama 5 menit, setelah 

pemasakan selesai lalu didinginkan 5 menit 

sehingga yang terjadi pada karagenan, gula 

dilarutkan dalam air itu menjadi gel. Tujuan 

penambahan karagenan ini untuk meningkatkan 

pengembangan adonan es krim, pengikat air, 

mencengah ukuran kristal es besar dan 

memperbaiki tekstur es krim. 

Pembuatan Es Krim 

Percampuran /Blender 

Masukkan santan kelapa setiap 

perlakuan dan telur diambil kuningnya sebanyak 

5 g, garam 6 g setiap perlakuan 1 g, perlakuan 

setelah itu masukkan susu skim 25 g dansusu 

full cream setiap perlakuan, masukan karagenan 

yang sudah didinginkan sama gula dan air yang 

sudah menjadi gellalu di blender sampai 15 

menit. 

Pasteurisasi 

  Dari semua campuran bahan yang 

sudah diblender sehingga dipasteurisasi selama 

25 detik dengan suhu 80°C setelah itu 

didinginkan. 

Homogenisasi/ Mixer 

Bahan yang telah dipasteurisasi 

kemudian dimasukan kedalam baskom lalu 

dihomogenisasi bahan-bahan tersebut 

menggunakan mixer selama 15 menit. 

 

 

Aging/ pendinginan 

Adonan es krim yang sudah dimasukkan 

kedalam wadah kemudian diaging atau simpan 

kedalam freezer selama 4 jam dengan suhu -

5°C. 

Penghalusan/mixer 

Setelah es krim diaging, kemudian es 

krim dihaluskan kembali sampai diperoleh 

tekstur seperti adonan setelah dihomogenisasi. 

Penghalusan menggunakan mixer selama 15 

menit, kemudian es krim yang telah halus 

kemudian dimasukkan ke dalam wadah kembali. 

Pembekuan 

 Es krim yang telah dihaluskan 

dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan 

kedalam freezer untuk dibekukkan selama 12 

jam dengan suhu -20°C. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia 

Kadar Air  

 Kadar air merupakan banyaknya 

kandungan air dalam suatu bahan yang 

dinyatakan dalam persen. Kadar air juga 

merupakan salah satu karakteristik yang penting 

dalam suatu bahan pangan, karena dapat 

mempengaruhi kenampakan, tekstur dan cita 

rasa pada bahan pangan (Winarno, 2002). 

Komposisi air dalam campuran bahan es krim 

umumnya berkisar 56-64%/100 gram (Padaga 

dan Sawitri, 2005). 
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Gambar 1. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 

Susu Full Cream  terhadap 

Kadar Air Es Krim. 
 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 

bahwa semakin rendah penambahan santan 

kelapa dan semakin tinggi penambahan susu full 

cream menyebabkan kadar air es krim semakin 

menurun. Hal ini disebabkan, rendahnya kadar 

air pada penelitian ini dari penambahan susu full 

cream. Susu full cream mengandung kadar air 

yang rendah sebesar 5%/100 gram (Gebhardt 

dan Tomas, 2002). Kadar air terendah terdapat 

pada perlakuan penambahan santan kelapa 

50% : 50% susu full cream yaitu 23,43% 

sedangkan kadar air tertinggi pada perlakuan 

penambahan santan kelapa 100% : 0% susu full 

cream (kontrol) yaitu 49,07%. Hal ini 

disebabkan karena pada perlakuan 0% (kontrol) 

merupakan perlakuan tanpa penambahan susu 

full cream sedangkan untuk perlakuan lainnya 

merupakan perlakuan menggunakan santan 

kelapa dan susu full cream sehingga semakin 

tinggi penambahan santan kelapa pada es krim 

dapat meningkatkan kadar air pada es krim 

tersebut. Kadar air pada santan kelapa berkisar 

55%/100 gram (Mahfud, 2005).Purata kadar air 

es krim dengan penambahan santan kelapa dan 

susu full cream belum memenuhikriteria dari 

Standar Nasional Indonesia. Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 1995, komposisi air 

dalam es krim umumnya berkisar 56-64%. 

Kadar Lemak 

Lemak merupakan salah satu komponen 

penting dalam es krim. Hal ini disebabkan 

karena lemak dalam es krim berfungsi untuk 

meningkatkan nilai gizi es krim, menambah cita 

rasa, menghasilkan karakteristik tekstur yang 

lembut, membantu memberikan bentuk dan 

kepadatan serta memberikan sifat meleleh yang 

baik (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 
Gambar 2. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 

Susu Full Cream  terhadap 

Kadar Lemak Es Krim. 
 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan 

bahwa semakin rendah penambahan santan 

kelapa dan semakin tinggi penambahan susu full 

cream maka kadar lemak es krim yang diperoleh 

semakin menurun. Hal ini disebabkan rendahnya 

kadar lemak pada penelitian ini disebabkan 

penambahan susu full cream. Susu full cream 

memiliki kandungan lemak yang rendah yaitu 

13,00%/100 gram (Gebhardt dan Tomas, 2002). 
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Kadar lemak terendah terdapat pada perlakuan 

santan kelapa 50% : 50% susu full cream  yaitu 

10,59% sedangkan kadar lemak tertinggi pada 

perlakuan penambahan santan 100% : 0% susu 

full cream yaitu 18,82%. Hal ini disebabkan 

karena pada perlakuan 0% (kontrol) merupakan 

perlakuan tanpa penambahan susu full cream 

sedangkan untuk perlakuan lainnya merupakan 

perlakuan menggunakan  penambahan susu  full 

cream. Susu full cream memiliki kandungan 

seperti lemak, protein, karbohidrat, serat 

pangan, air, kalsium (Gebhardt dan Tomas, 

2002). 

Tingginya kadar lemak es krim 

disebabkan karena komponen utama pada 

santan kelapa adalah lemak. Adapun komposisi 

kadar lemak pada santan kelapa yaitu 

34,7%/100 gram (Mahfud, 2005) sedangkan 

kandungan lemak pada susu full cream 

13%/100 gram (Gebhardt dan Tomas, 2002). 

Adapun standar mutues krim untuk kadar lemak, 

berdasarkan SNI (1995) yaitu sebesar 5%. 

Mutu Fisik 

Resistensi 

Resistensi merupakan kemampuan es 

krim untuk bertahan dalam bentuk padat 

sebelum mengalami pelelehan. Kemampuan 

resistensi yang diharapkan dari es krim adalah 

dengan kemampuan resistensi yang tinggi pada 

suhu ruang, tetapi cepat meleleh pada suhu 

tubuh (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Rasio Santan  

Kelapa dan Susu Full Cream 
terhadap  Resistensi Es Krim. 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin 

rendah penambahan santan kelapa dan semakin 

tinggi penambahan susu full cream maka 

resistensi atau waktu pelelehan es krim semakin 

lama. Hal ini dikarenakan penambahan susu full 

cream yang tinggi dapat meningkatkantotal 

padatan es krim. Selain itu, pelelehan es krim 

juga perkaitan dengan tekstur dan tinggi 

rendahnya overrun. Overrun dan tekstur es krim 

dipengaruhi ukuran kristal es, dimana ukuran 

kristal es dipengaruhi oleh jumlah udara yang 

masuk selama pembekuan.Semakin tinggi 

overrun maka semakin cepat es krim tersebut 

meleleh begitu sebaliknya karena overrun yang 

tinggi memiliki kecepatan transfer panas yang 

berbeda karena adanya udara dalam jumlah 

yang besar sehingga mempercepat laju transfer 

panas ke es krim. Selain itu diduga es krim yang 

memiliki kristal es yang berukuran besar 

menghasilkan waktu pelelehan yang lama, hal 

itu dikarenakan pada adonan es krim 

menghasilkan kandungan air dan minyak yang 

rendah, karena semakin banyak kandungan air 

dan minyak pada adonan es krim maka waktu 

pelelehan akan semakin cepat dan kristal es 

berukuran kecil. Menurut Sulastri (2011) minyak 

dapat berfungsi sebagai pengantar panas dan 

9,50 f 11,29 e 16,47 d 
28,13 c 

43,22 b 

66,32 a 

0.00
10.00
20.00
30.00
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penambah nilai kalori bahan pangan serta suhu 

titikcair pada es krim yaitu air 0–1000C dan titik 

cair pada minyak 9–640C. 

Selain dari itu waktu pelelehan juga 

berkaitan dengan bahan pengemulsi yang 

digunakan pada percampuran adonan es krim 

yaitu kuning telur. Kuning telur adalah contoh 

emulsifier sederhana yang mengandung molekul 

seperti lesitin yang berperan untuk 

meningkatkan pengembangan adonan, 

memberikan tekstur yang lebih lembut dan 

pelelehan es krim yang lama, hal ini disebabkan 

pengemulsi memiliki gugus hidrofilik dan 

hidrofobik yang dapat menurunkan tegangan 

permukaan dan menstabilkan emulsi pada 

adonan es krim (Anonim, 2009). 

Menurut SNI No. 01-3713-1995 

resistensi es krim yang baik berkisar 15-25 

menit sehingga dapat dikatakan bahwa es krim 

yang dibuat dengan berbagai rasio santan 

kelapa dengan susu telah memenuhi kriteria es 

krim yang cukup baik yaitu dengan resistensi  

9–66 menit. Menurut Muse dan Hartel (2004) 

menyatakan bahwa waktu leleh es krim 

dipengaruhi oleh jumlah udara yang 

terperangkap dalam bahan campuran es krim 

bahwa semakin rendah nilai overrun es krim 

berarti semakin sedikit udara yang 

terperangkap, sehingga es krim tidak akan cepat 

meleleh.  

Overrun 

Overrun merupakan selisih volume 

adonan es krim sebelum dan setelah dibekukan. 

Nilai overrun ini menunjukkan jumlah udara 

yang terperangkap di dalam adonan setelah 

proses agitasi yang kemudian dapat 

mempengaruhi resistensi dan tekstur es krim. 

 
Gambar 4. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 

Susu Full Cream  terhadap 

Overrun Es Krim. 
 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 

bahwa semakin rendah penambahan santan 

kelapa dan semakin tinggi penambahan susu full 

cream maka overrun es krim akan semakin 

menurun. Hal ini dikarenakan penambahan susu 

full cream yang lebih banyak dapat 

meningkatkan total padatan pada es krim 

sehingga dapat menghasilkan overrun rendah. 

Semakin tinggi penambahan santan kelapa 

maka overrun semakin meningkat. Hal ini 

dikarenakan santan kelapa mengandung air 

yang tinggi dan kadar lemak yang tinggi. 

Menurut Hubeis (1995) bahwa nilai overrun 

yang tinggi padaes krim dipengaruhi oleh proses 

pembuatan dan komposisi kimia es krim, seperti 

kadar lemak, kadar air.  

Diduga rendahnya nilai overrun 

dikarenakan penggunaan penstabil yang 

digunakan seperti karagenan belum bisa 

sepenuhnya menstabilkan jaringan tiga dimensi 

yang dihasilkan untuk memerangkap udara 

sehingga perlu melakukan kombinasi dari 
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penstabil seperti karagenan dan penstabil 

lainnya. Hasil Penelitian Geovani dkk., (2013) 

pembuatan es krim jagung manis kajian jenis 

zat penstabil, konsentrasi non dairy cream serta 

aspek kelayakan finansial yaitu penelitian ini 

menggunakan karagenan dan CMC 

(carboxymethylcelluler)masing-masing sebanyak 

0,5% sebagai bahan penstabil karena CMC dan 

karagenan dalam pembuatan es krim berfungsi 

sebagai pengikat air, pencegah kristalisasi, 

stabilisator, pembentukan gel yang dapat 

meningkatkan kekentalan dan perbaikan tekstur 

es krim. Hal ini dikarenakan penstabil seperti 

karagenan mengandung senyawa yang 

termaksuk kelompok polisakarida galaktosa hasil 

ekstrasi dari rumput laut, sehingga penambahan 

karagenan akan menyebabkan gugus hidrofilik 

menyerap air dan mampu meningkatkan emulsi 

dengan cara meningkatkan kekentalan fase air 

dan mampu meningkatkan viskositas. Hal ini 

didukung oleh pendapat Fardiaz (1989), bahwa 

karagenan mampu meningkatkan kekentalan 

fase air sehingga dapat mengurangi 

kecendrungan globula lemak bergerak dan 

bergabung dengan globula lain.  

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) adalah 

turunan dari selulosa dan ini sering dipakai 

dalam industri makanan untuk mendapatkan 

tekstur yang baik. Fungsi CMC ada beberapa 

terpenting, yaitu sebagai pengental, stabilisator, 

pembentuk gel, sebagai pengemulsi, dan dalam 

beberapa hal dapat merekatkan penyebaran 

antibiotik (Winarno, 2002).CMC biasanya 

digunakan sebagai bahan penstabil pada produk 

susu seperti es krim. Hal ini disebabkan 

kemampuan CMC untuk membentuk larutan 

kompleks dan berguna mencegah terjadinya 

pemisahan whey atau sineresis dan mampu 

meningkatkan viskositas (Anonim, 2015). Selain 

mempunyai manfaat, emulsifier seperti CMC 

dapt menimbulkan dampak negatif. 

Dalamjangka panjang jika tidak digunakan 

sesuai dosis yang diizinkan, pemakaian 

emulsifier  dapat  menyebabkan penyakit kanker 

atau kerusakan ginjal. 

Menurunnya overrun juga dipengaruhi 

oleh kadar lemak dan kadar air karena pada 

susu full cream mengandung kadar lemak 

sebesar 13% sedangkan kadar air 5% hal ini 

dikarenakan penambahan susu full cream yang 

tinggi dapat mengentalkan adonan sehingga 

untuk mengembang es krim tersebut sulit 

dikarenakan sempitnya udara yang masuk pada 

es krim tersebut. Menurut Winarno, 2002 bahwa 

lemak terdapat pada susu dapat digunakan 

sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim, 

karena lemak susu yang tinggi dapat 

melembutkan tekstur, meningkat adonan es 

krim dan dimana lemak tersebar merata dengan 

ukuran relatif kecil pada saat di homogenisasi. 

Selain itu semakin sedikit air yang dimasukkan 

pada adonan es krim dan semakin banyak 

bahan padatan maka adonan semakin 

mengental sehingga overrun sulit untuk 

mengembang. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Arbuckle dan Marshall (1996) bahwa adonan 

yang kental akan menyebabkan overrun rendah, 

karena adonan mengalami kesulitan untuk 

mengembang dan udara sulit menembus masuk 

permukaan adonan. Adapun standar overrun es 

krim menurut Standar Nasional Indonesia 

(1995), yaitu untuk skala industri besar adalah 
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70-80%, sedangkan untuk skala rumah tangga 

hanya sebesar 30-50%. Hasil analisa overrun 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak 

memenuhi standar industri besar dan industri 

rumah tangga. Hal ini kemungkinan karena 

proses pembuatan es krim yang masih manual 

tanpa menggunakan alat pembuat es krim yang 

menggunakan suntikan udara pada saat 

pembekuan. Menurut Rothwell (1986), es krim 

yang dibuat tanpa ada suntikan udara tidak 

akan menghasilkan overrun lebih dari 50%. 

Menurut Hartatie (2011) menyatakan 

bahwa pada pembuatan es krim menggunakan, 

proses pengadukan dan pendinginan berjalan 

serempak dan tidak terpisah, selain itu suhu dan 

tingkat pengadukan relatif lebih konstan 

sehingga memungkinkan udara masuk ke dalam 

adonan lebih banyak dan merata. Sedangkan 

penggunaan mixer yang dilakukan tidak 

memungkinkan pengadukan dan pendinginan 

dilakukan secara serempak, tetapi dilakukan 

secara pergantian yaitu pengadukan, 

pendinginan, pengadukan kemudian 

pendinginan kembali. Proses yang demikian dan 

adanya perubahan suhu memungkinkan udara 

yang terperangkap ke dalam adonan sangat 

tergantung pada kecepatan, lama pengadukan 

dan perubahan suhu, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap daya pengembangan 

atau overrun es krim yang dihasilkan. 

Berdasarkan hal diatas menjadi penyebab 

rendahnya overrun es krim pada penelitian ini. 

Menurut Bennion dan Hughes (1975), proses 

mixing menyebabkan komponen-komponen 

lemak menyebar dan membentuk jaringan di 

sekitar udara dan mengikat air. Proses mixing 

dilakukan pada suhu di bawah 10°C agar terjadi 

kristalisasi lemak untuk membentuk globula 

lemak menjadi struktur tiga dimensi yang dapat 

memerangkap air dan udara sehingga volume es 

krim mengembang. 

Mutu Organoleptik 

Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk 

dari hasil perpaduan komposisi bahan pada 

suatu produk makanan yang ditangkap oleh 

indera pengecap dan rasa juga dipengaruhi 

interaksi dengan  komponen rasa lain seperti 

gula (Intan Renitya dkk, 2013). Suatu produk 

dapat diterima oleh konsumen apabila sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Rasio santan 

kelapa dan susu full cream tidak memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

tingkat kesukaan rasa es krim dan tingkat 

penerimaan panelis. 

 
Gambar 5. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 

Susu Full Cream terhadap 

Rasa Es Krim. 
   

Gambar 5 menunjukkan bahwa rasio 

santan kelapa dan  susu  full cream tidak 

berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan 

panelis. Hal ini dikarenakan panelis memberikan 
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tingkat kesukaannya dari tidak suka sampai suka 

pada es krim rasio santan kelapa dan susu full 

cream. Pada tingkat kesukaan panelis, perlakuan 

yang tertinggi pada santan kelapa 80% : 20% 

susu full cream yaitu sebesar 3,90% sama 

hasilnya dengan pada perlakuan santan kelapa 

60% : susu full cream 40% yaitu sebesar 

3,90%. Pada tingkat penerimaan es krim yang 

paling tinggi yaitu perlakuan santan kelapa 80% 

: susu 20% sebesar 4,00% menghasilkan es 

krim lebih berasa santan. Hal ini dikarenakan 

santan berperan dalam percampuran adonan es 

krim yaitu penambahan aroma, menggurihkan 

cita rasa pada baha pangan dan perbaikan 

tekstur bahan pangan hasil olahan. Hal ini 

disebabkan karena santan mengandung 

senyawa nonylmethylketon, yang bersifat volati 

mudah menguap sehingga pada pemanasan 

suhu yang tinggi akan menghasilkan bau yang 

enak (Anonim, 2015). Tingkat penerimaan 

panelis yang menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata. Adapun tingkat penerimaan rasa 

es krim yang diberikan adalah agak manis, 

manis sampai sangat manis. 

Meskipun santan kelapa memiliki rasa 

yang agak manis, akan tetapi konsentrasi santan 

kelapa yang terlalu tinggi dapat menghasilkan 

kadar air es krim yang tinggi. Tingginya kadar 

air juga menyebabkan tekstur es krim menjadi 

lembut karena terjadi kristalisasi es yang 

berukuran kecil. Menurut Eckles (1984), rasa 

dipengaruhi oleh beberpa faktor, yaitu senyawa 

kimia, suhu dan konsentrasi dengan komponen 

rasa yang lain. Winarno (2002) juga 

menyatakan bahwa es krim yang mencair akan 

terasa sangat manis dibandingkan dengan 

dalam keadaan beku. Adanya konsentrasi 

santan kelapa yang semakin tinggi 

menyebabkan es krim semakin sukar meleleh 

sehinggaes krim dengan konsentrasi santan 

yang lebih tinggi akan cepat mencair dan lebih 

terasa manis. 

Tekstur 

  Tekstur adalah keadaan partikel-partikel 

yang menyusun keseluruhan body  es krim. 

Tekstur es krim berhubungan dengan lembut 

dan  kasarnya kristal es. Tekstur es krim yang 

ideal adalah lembut dan partikel padatan terlalu 

kecil untuk dapat dirasakan mulut. Tekstur 

berpasir dapat menunjukkan bahwa kristal es 

berukuran besar dan tidak seragam (Szcensniak, 

1998). 

 

Gambar 6. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 
Susu Full Cream terhadap 

Tekstur Es Krim. 
 

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

penambahan santan kelapa dan susu full cream 

memberikan nilai yang berbeda nyata. Hal ini 

dikarenakan panelis memberikan tingkat 

kesukaan terhadap tekstur es krim berkisar dari 
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santan kelapa 90% : 10% susu full cream yaitu 

3,95% menghasilkan tekstur yang lembut. 

Tekstur yang lembut disebabkan oleh santan 

kelapa dan susu full cream. Santan kelapa 

berperan dalam percampuran adonan es krim 

yaitu penambahan aroma, menggurihkancita 

rasa pada bahan pangan dan perbaikan tekstur 

bahan pangan hasil olahan. Hal ini disebabkan 

karena santan mengandung senyawa 

nonylmethylketon, yang bersifat volati mudah 

menguap sehingga pada pemanasan suhu yang 

tinggi akan menghasilkan bau yang enak 

(Anonim, 2015). Sedangkan pada susu full 

cream bubuk merupakan sumber lemak yang 

baik untuk tubuh. Menurut Winarno, 2002 

bahwa lemak terdapat pada susu dapat 

digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan es krim, karena lemak susu yang 

tinggi dapat melembutkan tekstur, meningkat 

adonan es krim dan dimana lemak tersebar 

merata dengan ukuran relatif kecil pada saat di 

homogenisasi. Lemak susu adalah unsur penting 

yang mempengaruhi tekstur es krim untuk 

menghalangi pertumbuhan kristal es yang 

berukuran besar (Marshall dan Arbuckle, 1996). 

Penerimaan panelis yang tertinggi yaitu 

pada perlakuan santan kelapa 90% : 10% susu 

full cream dengan nilai sebesar 4,00%. Adanya 

perbedaan tingkat kesukaan dan penerimaan 

panelis pada tekstur es krim disebabkan oleh 

adanya rasio santan kelapa dan susu full cream. 

Semakin tinggi konsentrasi santan kelapa, maka 

tekstur es krim akan semakin lembut sehingga 

tingkat kesukaan panelis akan semakin tinggi. 

Namun sebaliknya, semakin rendah konsentrasi 

santan, maka tekstur es krim semakin kasar dan 

tingkat kesukaan panelis akan semakin 

menurun. Menurut Muse (2004), faktor yang 

mempengaruhi kelembutan es krim adalah 

ukuran kristal es dan overrun es krim. Semakin 

besar kristal es krim maka tekstur akan semakin 

kasar. Kristal yang besar akan terasa licin dan 

berpasir di mulut. Begitu pula dengan overrun 

yang rendah menyebabkan tekstur es krim 

menjadi keras (Clarke, 2008). 

Tekstur es krim juga sangat dipengaruhi 

oleh kadar lemak yang terdapat pada es krim 

tersebut. Semakin tinggi konsentrasi santan 

kelapa, maka kadar lemak es krim semakin 

tinggi. Lemak pada es krim berfungsi untuk 

menjaga kestabilan buih, memperbaiki tekstur 

es krim, meningkatkan waktu leleh dan berperan 

dalam mengantarkan molekul rasa yang larut di 

dalam lemak dan tidak larut dalam air (Clarke, 

2008). 

Aroma 

Aroma merupakan salah satu penentu 

kualitas makanan agar dapat diterima oleh 

konsumen (Kartika, dkk., 1988). 

 
Gambar 7. Grafik Rasio Santan Kelapa dan 

Susu Full Cream terhadap 
Aroma Es Krim. 
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Gambar 7 menunjukkan bahwa rasio 

santan kelapa dan susu full cream tidak 

berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan 

panelis. Hal ini dikarenakan panelis memberikan 

nilai tidak suka sampai suka dengan nilai 

tertinggi terdapat pada perlakuan rasio santan 

kelapa 90% : 10% susu full cream sebesar 

4,00% yaitu es krim yang beraroma santan 

kelapa. Santan kelapa berperan dalam 

percampuran adonan es krim yaitu penambahan 

aroma, menggurihkan cita rasa pada bahan 

pangan dan perbaikan tekstur bahan pangan 

hasil olahan. Hal ini disebabkan karena santan 

mengandung senyawa nonylmethylketon, yang 

bersifat volati mudah menguap sehingga pada 

pemanasan suhu yang tinggi akan menghasilkan 

bau yang enak (Anonim, 2015). Pada perlakuan 

santan 100% : 0% susu full cream 

menghasilkan tingkat penerimaan es krim yang 

tertinggi sebesar 3,45%, rata-rata panelis 

memberikan nilai pada tingkat  penerimaan 

yaitu agak beraroma santan sampai beraroma 

santan. Semakin tinggi konsentrasi santan 

kelapa, maka aroma es krim menjadi semakin 

beraroma santan. 

KESIMPULAN 

Semua perlakuan pada kadar lemak 

telah memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI), untuk es krim pada umumnya yaitu 

minimal 5%, semakin tinggi penambahan santan 

kelapa maka kadar air, kadar lemak semakin 

tinggi serta overrun es krim semakin tinggi akan 

tetapi resistensi es krim rendah, perlakuan 

penambahan santan kelapa 90% : 10% susu full 

cream memberikan hasil terbaik pada uji 

organoleptik seperti tekstur hedonik sebesar 

3,95%, tekstur skoring sebesar 4,00% dan 

aroma hedonik sebesar 4,00%, perlakuan 

santan kelapa 80% : 20% susu full cream telah 

memenuhi hasil yang terbaik pada Standar 

Nasional Indonesia yaitu kadar lemak 13,42% 

dan resistensi 16,47 menit namun pada 

perlakuan santan kelapa 80% : 20% susu full 

cream untuk kadar air 35,42%, overrun 11,60% 

belum memenuhi dari Standar Nasional 

Indonesia. 
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