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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the storage time effect on viscosity,
exopolysaccharide, and total solid of synbiotic yoghurt ice cream with Cilembu sweet potato
starch in freeze temperature storage. The experiment using four treatments (0, 2, 4, 6 week)
and four replication and designed by Completely Randomized Design (CRD). The data was
analyzed by ANOVA and continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The
result showed the viscosity increased up to 111.352 P, exopolysaccharide ranged from 0.200
g/L to 0.277 g/L, and total solid increase up to 45.685 %. Conclusion of this research shown
that longer storage gave a high significantly diferrence effect (P≤0.01) on viscosity and total
solid, but gave no significantly diferrence effect (P≥0.05) on exopolysaccharide. Storage for
4 weeks at freezer synbiotic yoghurt ice cream still appropriate on standard with the value of
viscosity 85.705 P, exopolysaccharide 0.227 g/L, and total solid 38.466%.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh lama simpan terhadap viskositas,
eksopolisakarida, dan total padatan es krim yoghurt sinbiotik dengan penambahan pati ubi
Cilembu pada penyimpanan beku. Metode penelitian ini adalah percobaan dengan Rancangan
Acak Lengkap dengan 4 perlakuan penyimpanan (0 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu)
dan 4 ulangan. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan
dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama
penyimpanan viskositas meningkat sampai 111,352 P, eksopolisakarida berkisar antara 0,200
g/L sampai 0,277 g/L, dan total padatan meningkat sampai 45,685 %. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah lama simpan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata
(P≤0.01) terhadap viskositas dan total padatan, namun tidak memberikan perbedaan pengaruh
yang nyata (P≥0.05) terhadap eksopolisakarida. Karakteristik es krim yoghurt sinbiotik yang
disimpan dalam suhu beku selama 4 minggu masih sesuai dengan standar dengan nilai
viskositas 85,705 P, eksopolisakarida 0,227 g/L, dan total padatan 38,466%.
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Kata kunci : pati, es krim sinbiotik, ubi cilembu

PENDAHULUAN
Es krim yoghurt sinbiotik adalah es
krim yang dibuat dengan menggunakan
yoghurt sinbiotik sebagai bahan utamanya.
Yoghurt sinbiotik dibuat dengan cara
mengkombinasikan
antara
probiotik
dengan bahan yang berperan sebagai
prebiotik. Menurut Yulinery, Yulianto,
Nurhidayat (2006) probiotik merupakan
mikroorganisme non-patogen yang tidak
memberikan efek negatif bila dikonsumsi.
Produk olahan pangan yang
mengalami proses penyimpanan, lama
kelamaan akan mengalami perubahan
mutu, termasuk produk es krim. Meskipun
es krim disimpan dalam kondisi beku (18oC), namun produk es krim tersebut
pasti
mengalami
perubahan
mutu.
Penyimpanan beku es krim yoghurt
sinbiotik selama 4 minggu akan
menurunkan viabilitas Bifidobacterium
bifidum ( Nurwantoro, Sutaryo, Hartanti,
dan Sukoco, 2009).
Penyimpanan beku berpengaruh
terhadap jumlah bakteri asam laktat (BAL)
yang ada di dalam es krim yoghurt
sinbiotik. Karena penyimpanan beku akan
membuat viabilitas bakteri menjadi
menurun. sebelum mengalami proses
penyimpanan, BAL pada es krim yoghurt
sinbiotik jumlahnya tinggi. Hal ini
dikarenakan BAL berkembang dengan
baik dengan adanya penambahan pati ubi
Cilembu yang merupakan prebiotik yang
berfungsi untuk mendukung pertumbuhan
BAL yang terdapat dalam es krim yoghurt.
Namun setelah mengalami pembekuan,
jumlah BAL akan berangsur-angsur
menurun.

Proses pembekuan yang berjalan
secara lambat akan menghasilkan kristal es
yang berukuran besar yang mampu
merusak sel-sel BAL, selain itu juga akan
berpengaruh terhadap tekstur es krim.
Sehingga
semakin
lama
proses
penyimpanan akan mengakibatkan jumlah
BAL akan menurun dan tekstur es krim
menjadi semakin keras. Penurunan
viabilitas bakteri secara nyata akan terjadi
pada penyimpanan hari ke 0 sampai ke 7
(Srianta, Kusumawati, dan Effendi, 2007).
Penurunan jumlah BAL yang semakin
besar akan mengakibatkan peningkatan
produksi
eksopolisakarida,
karena
eksopolisakarida yang diproduksi BAL
berfungsi sebagai bentuk perlindungan sel
bakteri terhadap kondisi lingkungan yang
ekstrim dan bentuk pertahanan diri dari sel
lain dan bakteriofag. Eksopolisakarida ini
dihasilkan pada fase stasioner, yaitu fase
sebelum bakteri mengalami kematian,
sehingga semakin banyak bakteri yang
mati maka jumlah eksopolisakarida akan
meningkat (Nudyanto dan Zubaidah,
2014).
Suhu penyimpanan beku yang
normal pada es krim adalah -100C sampai 180C, suhu tersebut bukan merupakan
kondisi optimum untuk pertumbuhan
BAL, sehingga selama penyimpanan
diperkirakan jumlah BAL akan menurun.
Penurunan jumlah BAL akan berpengaruh
terhadap komposisi adonan es krim
ataupun produk metabolitnya seperti asam
laktat. Selain itu penurunan jumlah BAL
akan mengakibatkan proses fermentasi
terhadap fruktosa dan sukrosa akan
terhenti, hal tersebut yang mengakibatkan
2

presentase total padatan akan meningkat
(Mulyani, Legowo, dan Mahanani, 2008).
Peningkatan total padatan yang terdapat
didalam es krim akan mengakibatkan
viskositas es krim meningkat. Kandungan
padatan yang berupa vitamin dan mineral
akan meningkatkan viskositas es krim.
Peningkatan suhu penyimpanan
akan mempercepat penurunan kualitas
produk dan memperpendek umur simpan.
Berdasarkan daya leleh es krim dapat
diprediksikan bahwa es krim yang
disimpan dengan suhu -50C umur
simpannya adalah 7 bulan, kemudian es
krim yang disimpan pada -100C umur
simpannya adalah 11 bulan, dan pada
penyimpanan -150C es krim mempunyai
lama simpan 17 bulan, sedangkan es krim
yang disimpan pada suhu normal yaitu 180C memiliki lama simpan 23 bulan
(Zulfa, Wijana, dan Mulyadi, 2011).

analisis
laboratorium
antara
lain
sentrifugator merk Biofuge Stratos, tabung
reaksi, kertas Whatman No.1, inkubator,
desikator, timbangan analitik, viskometer,
oven 105oC, cawan petrie, dan penjepit.
Bahan yang digunakan untuk
analisis adalah aseton teknis, aquades, dan
asam trikloro asetat yang diperoleh dari
toko bahan kimia Makmur Sejati.
Metode
Metode yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
percobaan
laboratorium dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4
ulangan. Perlakuan yang dicobakan, yaitu
penyimpanan selama 0, 2, 4, dan 6
minggu. Variabel yang diamati pada
penelitian ini adalah pengujian viskositas (
AOAC, 2005), pengujian eksopolisakarida
(Van Geel-Schutten et al., 1998),
pengujian total padatan (Achmad dkk.,
2012).

MATERI DAN METODE
Materi

Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil
pengujian viskositas, eksopolisakarida, dan
total padatan kemudian ditabulasi dengan
menggunakan program Microsoft Excel,
kemudian dianalisis statistik menggunakan
analisis ragam (ANOVA), dilanjutkan
dengan Uji Jarak Berganda Duncan
(UJBD).

Materi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah es krim yoghurt
sinbiotik yang terbuat dari yoghurt dengan
bahan dasar susu segar, starter yoghurt
(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
thermophilus,
dan
Lactobacillus
achidophilus), gula, quick, susu full cream
dan pati ubi Cilembu. Pati ubi Cilembu
dibuat dengan cara mengambil air perasan
hasil parutan ubi Cilembu kemudian di
endapkan, endapan tersebut kemudian
akan di ambil dan dikeringkan. Endapan
yang telah kering dan hakus tersebut yang
disebut pati. Peralatan yang digunakan
dalam pembuatan es krim adalah hand
mixer merk Kirin, Ice Cream Maker, panci
besar, timbangan analitik (merk Camry
model EK9150K), freezer merk Electrolux
dengan suhu -18oC dan cup es krim
plastik. Peralatan yang digunakan untuk
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eksopolisakarida. Eksopolisakarida adalah
polisakarida yang dihasilkan oleh BAL
pada kondisi lingkungan hidup yang
ekstrim. Seperti sifat polisakarida pada
umumnya, eksopoliskarida dapat berperan
sebagai stabilisator, pengental,emulsifier,
pembentuk gel, dan memiliki kemampuan
mengikat air yang baik. Hal tersebut yang
mengakibatkan viskositas es krim menjadi
meningkat (Nudyanto dan Zubaidah,
2014). Menurut Ruas-Madiedo, Tuinier,
Kanning dan Zoon (2002), eksopolisakarida
diproduksi oleh berbagai macam bakteri
asam
laktat
yaitu
Lactobacilius,
Streptococcus,
Lactococcus,
dan
Leuconostoc.
Eksopoliskarida
dapat
menyebabkan karakterisrik organoleptik dan
stabilitas produk, karena polisakarida ini
mengandung D-glikosa dan D-galaktosa
dalam rasio 1:1.
Peningkatan viskositas bisa juga
dikarenakan kandungan laktosa yang
terdapat di dalam bahan pemanis es krim.
Penelitian
Mulyani
dkk.
(2008)
menunjukkan bahwa laktosa dapat
menahan titik beku karena air yang
terperangkap semakin banyak dan
mengurangi mobilitas air bebas sehingga
es krim tidak cepat meleleh terutama
setelah disimpan pada temperatur sangat
rendah yaitu -150 hingga -180C.
Ditambahkan oleh Saparianti, Dewanti,
dan Dhoni (2013) bahwa viskositas larutan
tergantung pada viskositas zat terlarut dan
pelarut serta konsentrasi zat terlarut.
Semakin tinggi konsentrasi dan viskositas
zat terlarut maka viskositas larutan
semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Viskositas Es Krim Yoghurt Sinbiotik
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa ada perbedaan nilai viskositas yang
sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan
lama simpan es krim yoghurt sinbiotik
dengan lama simpan yang berbeda. Ratarata nilai viskositas es krim yoghurt
sinbiotik pada berbagai perlakuan dan
hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s
(UJBD) tertera pada Tabel 1.
Perlakuan
Rata-rata ±SD (P)
T0
40,257±0,296a
T1
51,113±1,901b
T2
85,705±2,072c
T3
111,352±2,411d
Keterangan : superskrip yang berbeda pada
kolom
yang
sama
menunjukkan
perbedaan
pengaruh
sangat
nyata
(P<0,01).
Terbentuknya kristal-kristal es
yang terus menerus bertambah selama
proses penyimpanan diduga menyebabkan
tekstur es krim menjadi semakin keras dan
padat
sehingga
viskositanya
terus
meningkat. Viskositas es krim juga
dipengaruhi oleh total padatan, semakin
besar presentase total padatan es krim
maka viskositasnya juga akan meningkat.
Kekentalan pada adonan es krim juga akan
berpengaruh pada tingkat kehalusan
tekstur, serta ketahanan es krim sebelum
mencair. Peningkatan jumlah total padatan
dapat menurunkan titik beku adonan
sehingga air yang terperangkap semakin
banyak dan mengurangi mobilitas air
bebas. Peningkatan jumlah air bebas yang
terperangkap akan menghasilkan es krim
dengan viskositas yang tinggi (Widiantoko
dan Yunianta ,2014).
Peningkatan
viskositas
juga
disebabkan karena peningkatan jumlah

Eksopolisakarida Es Krim Yoghurt
Sinbiotik
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa eksopolisakarida yang dihasilkan
oleh bakteri asam laktat pada perlakuan
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tanpa penyimpanan sampai penyimpanan 6
minggu tidak berbeda nyata (P≥0,05).
Rata-rata nilai eksopolisakarida es krim
yoghurt sinbiotik pada berbagai perlakuan
tertera pada Tabel 2.
Perlakuan
Rata-rata ±SD (g/L)
T0
0,200±0,072
T1
0,224±0,066
T2
0,227±0,090
T3
0,277±0,119

lingkungan ekstrim yang tidak sesuai
dengan lingkungan hidupnya (Zubaidah ,
Liasari, dan Saparianti, 2008). Bakteri
asam laktat S.thermophilus menghasilkan
texturising
agents
eksoselular
exopolysaccharide dan berinteraksi dengan
protein susu dapat meningkatkan viskositas
yang pada aktivitasnya di akhir asidifikasi
belum berhenti total (Farnwoth, 2005).
Kerusakan sel bakteri disebabkan
karena adanya kristal-kristal es di luar sel
bakteri yang terbentuk selama proses
pembekuan. Pembentukan kristal es akan
menghasilkan efek kematian ketika proses
pencairan. Kristal es di luar sel yang
menyebabkan arus balik air dari bagian
dalam sel yang mengakibatkan suatu
peningkatan elektrolit intraseluler dan
denaturasi protein. Membran sel dirusak,
dan terjadi suatu kebocoran senyawa
organik intraseluler (Nurwantoro dkk.,
2009).
Penurunan
temperatur
dapat
menyebabkan penurunan fluiditas lapisan
ganda fosfolipid yang menyusun membran
sel. Hal tersebut dapat menyebabkan
peningkatan konsentrasi senyawa terlarut
dalam sel yang dapat mendorong
terjadinya osmotic injury pada protein sel
yang menyebabkan kerusakan membran
sel dan denaturasi DNA yang kemudian
akan megakibatkan kematian sel Cahyanti
(2011). Mulyani, Legowo, dan Mahanani
(2008) menambahkan bahwa semakin
lama penyimpanan beku, maka kadar asam
laktat cenderung menurun. Hal itu
disebabkan jumlah BAL semakin menurun
seiring lamanya penyimpanan.
Produksi EPS oleh bakteri juga
dapat mempengaruhi viskositas, karena
EPS bisa berperan sebagai pengental.
Menurut Zubaidah dkk. (2008) EPS
banyak digunakan dalam industri sebagai
biothickener yang bisa meningkatkan

Es krim yoghurt sinbiotik disimpan
pada suhu -18oC sehingga kondisi es krim
membeku,
pembekuan
tersebut
mengakibatkan jumlah bakteri yang mati
sangat banyak pada awal penyimpanan
karena masih dalam tahap adaptasi.
Sedangkan pada penyimpanan selanjutnya
bakteri akan menyesuaikan diri dengan
lingkungannya, sehingga peningkatan
jumlah bakteri yang mati tidak terlalu jauh
selisihnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil
penelitian Cahyanti (2011) bahwa selama
penyimpanan
yoghurt
pada
suhu
pembekuan, terjadi penurunan total asam
laktat secara tajam pada hari ke-2,
kemudian megalami peningkatan pada hari
ke-4 dan ke-6. Penurunan total asam laktat
yang selaras dengan peningkatan pH
diikuti oleh penurunan viabilitas probiotik
L. casei yang sangat tajam, ditunjukkan
dengan jumlah total bakteri asam laktat
(BAL) 0 log CFU/mL pada hari ke-2
penyimpanan.
Hasil pengamatan pada Tabel 2
menunjukkan bahwa semakin lama waktu
penyimpanan, jumlah eksopolisakarida
semakin
meningkat.
Hal
tersebut
disebabkan karena meningkatnya jumlah
BAL yang mati, sehingga jumlah EPS
yang dihasilkan BAL sebelum mengalami
kematian akan semakin banyak. Seperti
yang diketahui bahwa EPS dihasilkan oleh
BAL sebagai bentuk perlindungan diri dari
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tekstur, viskositas, dan sifat rheologi
produk.

nilai total padatan semakin meningkat.
Pada es krim yang tidak mengalami
penyimpanan (T0), BAL masih aktif
bekerja melakukan fermentasi dan
metabolisme sehingga presentase total
padatan es krim cenderung rendah
dikarenakan terjadi perombakan gula
menjadi CO2 dan etanol. Pada lama
penyimpanan minggu ke 2 sampai minggu
ke 6 presentase total padatan cenderung
meningkat karena BAL akan berhenti
melakukan metabolisme pada suhu rendah,
sehingga gula tidak lagi dipecah menjadi
CO2 dan etanol. Cahyanti (2011)
menyatakan bahwa penyimpanan beku
pada yoghurt akan mengakibatkan
penurunan BAL secara tajam pada hari ke
2 penyimpanan. Total padatan es krim
yoghurt sinbiotik yang disimpan selama 6
minggu dapat dikategorikan buruk.
Peningkatan total padatan juga disebabkan
karena peningkatan nilai eksopolisakarida
pada es krim yoghurt sinbiotik.
Total
padatan
sangat
erat
hubungannya
dengan
viskositas.
Peningkatan viskositas es krim juga bisa
menyebabkan total padatan es krim
bertambah.
Saparianti
dkk
(2013)
menyatakan bahwa ada korelasi positif
antara viskositas glukosa cair dengan total
padatan terlarut dengan nilai determinasi
0,991, hal tersebut menunjukan bahwa
dengan meningkatnya viskositas maka
total padatan terlarut juga meningkat,
begitu pula sebaliknya.

Total Padatan Es Krim Yoghurt
Sinbiotik
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa lama simpan es krim memberikan
perbedaan pengaruh yang sangat nyata
(P≤0,01) terhadap nilai total padatan es
krim yoghurt sinbiotik. Rata-rata nilai total
padatan es krim yoghurt sinbiotik pada
berbagai perlakuan dan hasil Uji Jarak
Berganda Duncan’s (UJBD) tertera pada
Tabel 3.
Perlakuan
Rata-rata ±SD (%)
T0
37,798±0,011a
T1
37,855±0,141a
T2
38,466±0,049b
T3
45,685±0,022c
Keterangan : superskrip yang berbeda pada
kolom
yang
sama
menunjukkan
perbedaan
pengaruh
sangat
nyata
(P<0,01).
Pada awal penyimpanan jumlah air
yang membeku menjadi kristal es banyak,
sedangkan pada penyimpanan minggu ke 2
sampai minggu ke 6 jumlah air yang
membeku mulai stabil dan tidak bertambah
banyak. Menurut Achmad, Nurwantoro,
dan Mulyani (2012) total padatan yang
rendah akan mengakibatkan jumlah air
yang membeku semakin banyak, sehingga
udara yang terperangkap dalam es krim
hanya sedikit yang mengakibatkan daya
kembang es krim berkurang. Ditambahkan
oleh Astuti (2014) bahwa total padatan
yang rendah akan menyebabkan tekstur es
krim menjadi kasar, sedangkan total
padatan yang tinggi akan mengakibatkan
es krim menjadi lengket dan lembek.
Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa semakin lama waktu penyimpanan
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa:
1.
Semakin lama waktu penyimpanan
beku es krim yoghurt sinbiotik
dengan penambahan pati ubi
cilembu
akan
meningkatkan
viskositas dan total padatan, namun
tidak
meningkatkan
eksopolisakarida.
2.
Lama simpan es krim yoghurt
sinbiotik dengan karakteristik yang
masih memenuhi standar yaitu
penyimpanan 4 minggu dengan
nilai viskositas 85,705±2,072 p,
eksopolisakarida 0,227±0,090 g/L,
dan total padatan 38,466±0,049 %.
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