
 

	

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gelato  

 Gelato merupakan salah satu jenis es krim yang berasal dari Italia yang 

kini banyak dikembangkan di Indonesia. Gelato termasuk jenis frozen dairy food 

dessert yang merupakan produk olahan berbahan dasar susu sapi dan memiliki 

penampakan luar seperti es krim (Goff dan Hartel, 2013). Gelato dan es krim 

memiliki komposisi bahan yang sama tetapi presentase bahan yang berbeda. 

Komposisi bahan utama gelato meliputi susu sapi, whipped cream, kuning telur, 

dan gula. Dalam pembuatan gelato, komposisi susu yang digunakan lebih banyak 

daripada krim serta tanpa ditambahkan bahan penstabil. Hal ini membuat gelato 

memiliki rasa susu yang sangat kuat dibandingkan dengan es krim (Alfaifi dan 

Stathopoilos, 2010). 

 Perbedaan persentase bahan dalam pembuatan gelato dibandingkan es 

krim mempengaruhi kandungannya. Perbedaan gelato dan es krim yaitu 

kandungan gula gelato lebih tinggi yaitu 16-25% sedangkan es krim yaitu 15-

16%. Selain itu, kandungan lemak gelato lebih rendah yaitu 4-8% sedangkan es 

krim yaitu diatas 8% (Goff dan Hartel, 2013). Hal tersebut mempengaruhi 

perbedaan tekstur gelato dengan es krim. Tekstur gelato lebih padat dan lembut 

daripada es krim. Gelato memiliki nilai overrun yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan es krim. Rendahnya nilai overrun tersebut diakibatkan oleh 

perbedaan komposisi lemak yang lebih sedikit dalam pembuatan gelato 
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dibandingkan dengan es krim sehingga menyebabkan volume pengembangan 

yang terbatas (Goff dan Hartel, 2013). Berdasarkan nilai overrunnya, gelato mirip 

dengan es krim super premium karena nilai overrunnya rendah yaitu sekitar 20-

40% (Marshall et al., 2003). Dalam penyajiannya, gelato dapat disajikan pada 

temperatur yang lebih hangat jika dibandingkan dengan es krim. Hal ini 

menyebabkan gelato memiliki rasa lebih yang mudah dirasakan oleh indra 

sensoris manusia (Winarno, 2002). 

 
2.2. Kacang Kedelai 

 Kacang-kacangan merupakan sumber bahan pangan nabati yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan bahan pangan hewani serta mudah untuk 

diperoleh. Kacang-kacangan merupakan bahan pangan sumber protein. Jenis 

kacang-kacangan yang lazim digunakan seperti kacang kedelai, kacang hijau, 

kacang almond, kacang koro, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis kacang-

kacangan tersebut, kacang kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang 

memiliki kandungan protein lebih tinggi dibanding jenis lain dan juga mempunyai 

kandungan asam amino esensial yang cukup lengkap (Rani et al., 2013). Asam 

amino yang terkandung di dalam protein nabati bermanfaat untuk menjaga 

keseimbangan metabolisme di dalam tubuh (Santosa dan Suliana, 2009). Kacang 

kedelai banyak diolah menjadi produk sari kedelai. Pengolahan menjadi sari 

kedelai merupakan proses pengolahan yang mudah dan dapat dikembangkan 
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menjadi produk turunan seperti tahu, yoghurt, dan es krim. Berikut adalah 

komposisi sari kedelai per 100 gram yang terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Sari Kedelai Per 100g (Koswara, 2006)  

Komponen  Kadar   

Air (%)                            88,60 
Kalori (kkal)                            52,99 
Protein (%)                              4,40 
Karbohidrat (%)                              3,80 
Lemak (%)                              2,50 
Vitamin B1 (%) 
Vitamin B2 (%) 
Vitamin A (%) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Natrium (mg) 
Besi (mg) 
Abu (g) 
Asam lemak jenuh (%) 
Asam lemak tak jenuh (%) 
Kolesterol (mg) 

                             0,04 
  0,02 
  0,02 
15,00 
49,00 
  2,00 
  1,20 
  0,50 
40-48 
52-60 
    0 

 

Sari kedelai dapat digunakan sebagai bahan olahan lanjutan seperti curd 

sari kedelai. Produk olahan kedelai berbasis curd merupakan salah satu produk 

yang sekarang ini banyak dikembangkan di Indonesia karena sifatnya yang mudah 

dilakukan serta dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Salah satu produk 

berbasis curd sari kedelai yaitu adalah tahu yang dibuat dengan prinsip 

penggumpalan non fermentasi. Curd merupakan tahap sebelum menjadi tahu atau 

disebut sebagai produk antara sari kedelai dan tahu (Syah et al., 2012). 

Kandungan protein hasil olahan kedelai seperti curd mengalami penurunan 
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dibandingkan dengan kacang kedelai tanpa proses pengolahan, tapi kandungan 

protein pada hasil olahan kedelai lebih mudah dicerna oleh dalam tubuh manusia 

karena sudah terpecah dalam bentuk yang lebih sederhana (Suraji, 1997). 

Keunggulan dari kedelai yaitu rendah lemak, bebas kolesterol, dan mengandung 

senyawa fitokimia seperti isoflavon dan fitoesterogen yang memiliki manfaat 

kesehatan (Oksilia et al., 2012). Disamping manfaatnya yang besar, produk 

olahan kedelai memiliki kekurangan yaitu terdapatnya aroma off flavor pada sari 

kedelai yaitu karena keberadaan enzim lipoksigenase yang dapat menghidrolisis 

lemak kedelai menghasilkan senyawa penyebab bau langu. Tetapi off flavor 

tersebut dapat diminimalisir dengan proses pemanasan atau pemberian senyawa 

aromatik tambahan alami (Shurtleff dan Aoyagi 1984). 

Maraknya inovasi perkembangan produk kedelai ini ditunjang oleh harga 

produk yang relatif murah dan terjangkau di semua kalangan masyarakat (Santosa 

dan Suliana, 2009). Kacang kedelai dapat digunakan sebagai bahan baku dalam 

inovasi produk gelato karena sari kedelai yang sifat fisik dan kandungan 

nutrisinya yang hampir mirip dengan susu. 

 
2.3. Bahan Pembuatan Gelato 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelato sama dengan es krim pada 

umumnya, hanya saja komposisi bahannya yang berbeda. Gelato memiliki 

komposisi susu, kuning telur, dan gula yang lebih banyak dibandingkan es krim, 

sedangkan komposisi whipped creamnya lebih sedikit. Dalam pembuatan gelato, 
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bahan utama yang digunakan meliputi susu, whipped cream, kuning telur, dan 

gula (Goff dan Hartel, 2013).  

Susu merupakan bahan utama dalam pembuatan gelato. Komposisi susu 

pada pembuatan gelato jauh lebih tinggi dibandingkan dengan es krim. Susu 

termasuk salah satu golongan pangan fungsional yaitu kelompok pangan yang 

memiliki efek kesehatan lain disamping efek zat gizinya. Susu mengandung 

komponen bioaktif yang memiliki efek kesehatan meliputi protein susu, laktosa, 

asam-asam lemak dan mineral terutama kalsium. Hal ini menyebabkan produk 

turunan susu juga masih memiliki efek fungsional termasuk es krim (Astawan, 

2004). Pengolahan susu menjadi produk gelato selain dapat meningkatkan nilai 

ekonomisnya juga dapat meningkatkan masa simpan susu (Budiyono, 2009). 

Fungsi susu dalam pembuatan gelato ini adalah menambah padatan, 

meningkatkan kekentalan, menurunkan titik beku adonan, membentuk tekstur 

lembut, dan meningkatkan citarasa (Sugiono, 1992). 

 Whipped cream atau lemak susu merupakan sumber lemak utama dalam 

pembuatan gelato. Lemak susu memberikan tekstur yang lembut pada gelato 

karena bersifat sebagai agen pembuih atau penangkap udara, menghambat 

pembentukan kristal es yang besar, meningkatkan citarasa, meningkatkan nilai 

gizi, membentuk body, dan membantu pengembangan volume es krim (Padaga 

dan Sawitri, 2004). Penggunaan whipped cream yang berlebihan pada adonan 

akan menyebabkan citarasa berlebihan, terlalu tingginya total padatan, nilai kalori 

yang tinggi, dan cost atau biaya produksi yang terlalu tinggi (Oksilia et al., 2012). 
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Kuning telur yang digunakan pada adonan gelato berfungsi sebagai 

emulsifier. Di dalam kuning telur selain tinggi lemak, juga terdapat kandungan 

lesitin yang merupakan emulsifier alami yang sifatnya kuat. Kandungan lesitin 

kuning telur terdapat dalam bentuk kompleks sebagai lipoprotein sebesar 21% 

(Winarno, 2002). Lesitin merupakan emulsifier yang memiliki kemampuan untuk 

berikatan dengan air maupun lemak karena bersifat hidrofilik dan hidrofobik 

(Winarti et al., 2006). Kuning telur berfungsi sebagai bahan pengemulsi 

(emulsifier) yang dapat memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara pada 

adonan gelato, meningkatkan kekompakan bahan sehingga diperoleh gelato yang 

lembut (Padaga dan Sawitri, 2004).  

 Gula yang digunakan dalam pembuatan gelato adalah sukrosa. Sukrosa 

merupakan oligosakarida yang bersumber dari tebu. Dalam industri makanan, 

sukrosa biasa digunakan dalam bentuk kristal halus (Winarno, 2002) Penggunaan 

sukrosa pada pembuatan gelato berfungsi untuk memberikan rasa manis dan 

menurunkan titik beku adonan agar tidak cepat membeku saat proses agitasi 

sehingga meningkatkan jumlah udata yang masuk sehingga didapat es krim yang 

lembut. Selain itu, sukrosa juga berfungsi sebagai pengawet alami karena sifatnya 

yang higroskopis sehingga memperpanjang masa simpan (Aliyah, 2010).  

 
2.4. Proses Pembuatan Gelato 

 Pembuatan gelato memiliki prinsip yang sama dengan pembuatan es krim. 

Proses pembuatanya yaitu meliputi persiapan bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 
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aging, pengocokan/agitasi, pengemasan, dan pembekuan (Goff dan Hartel, 2013). 

Proses pembuatan gelato yang pertama yaitu penimbangan bahan sesuai formula 

yang digunakan dimana susu dan whipped cream serta kuning telur dan gula 

dicampur terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan proses pasteurisasi susu dan 

whipped cream. Pasteurisasi standard dalam pembuatan gelato yang 

direkomendasikan Food and Drug Administration (FDA) adalah pada suhu 80°C 

selama minimal 25 detik (Eckles et al., 1984). Pasteurisasi yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk membunuh mikroba pathogen, melarutkan bahan-bahan 

kering, meningkatkan citarasa, memperpanjang umur produk dan menghasilkan 

mutu produk yang seragam (Desroiser dan Tressler, 1977).  

Selanjutnya dilakukan pencampuran adonan atau homogenisasi adonan 

yaitu dengan metode temperring (pemanasan perlahan). Metode ini dilakukan 

dengan mencampurkan susu dalam keadaan panas ke dalam adonan kuning telur 

dan gula secara perlahan disertai dengan pengadukan. Proses ini dilakukan untuk 

mencegah penggumpalan tekstur dan menghasilkan adonan yang homogen. 

Menurut Saleh (2004) proses homogenisasi yang tepat pada pembuatan es krim 

dilakukan pada suhu 60-70°C. Proses selanjutnya adalah proses aging yaitu 

mendiamkam adonan ke dalam suhu refrigerator pada suhu ± 4°C selama 

minimal 4 jam. Proses aging ini bertujuan untuk membantu proses kristalisasi 

lemak, memberikan kesempatan terjadinya hidrasi protein, dan meningkatkan 

viskositas (Pamungkasari, 2008).  
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Proses selanjutnya adalah agitasi atau pembuihan. Proses ini dilakukan 

dengan meggunakan mesin gelato maker maupun ice cream maker. Prinsip dari 

agitasi ini adalah pembuihan adonan pada suhu rendah agar terjadi kristalisasi 

lemak yang sangat penting untuk membentuk globula lemak membentuk jaringan 

yang dapat memerangkap air dan udara dalam peningkatan volume 

pengembangan es krim (Bennion dan Hughes, 1975). Setelah terbentuknya gelato 

dilanjutkan dengan pengemasan. Pengemas yang dilakukan haruslah tertutup rapat 

dan mampu menjaga gelato dari udara luar selama penyimpanan di freezer (Nur, 

2012). Selanjutnya gelato disimpan dalam freezer bersuhu -17°C untuk proses 

pengerasan dan penyimpanan gelato. Proses ini dilakukan untuk mempertahankan 

tekstur gelato dan memperpanjang masa simpannya (Oksilia et al., 2012). 

 
2.5. Sifat Fisik Es Krim 

 Sifat fisik es krim merupakan salah satu aspek penilaian dalam 

menentukan baik atau tidaknya kualitas es krim. Sifat fisik es krim dipengaruhi 

oleh komposisi bahan baku serta metode yang digunakan dalam proses pembuatan 

es krim. Sifat fisik es krim meliputi nilai overrun, resistensi pelelehan, total 

padatan, dan viskositas (Oksilia et al., 2012). 

Nilai Overrun menunjukkan jumlah udara yang terperangkap di dalam es 

krim saat proses agitasi atau pengocokan. Nilai overrun mempengaruhi mouthfeel 

atau kesan saat dikonsumsi (Widiantoko dan Yunianta 2014). Nilai overrun yang 

terlalu rendah menyebabkan es krim bertekstur keras sedangkan nilai overrun 
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yang terlalu tinggi menyebabkan es krim terlalu lunak, cepat meleleh, dan rasa 

yang hambar (Suprayitno et al., 2001). Tinggi rendahnya nilai overrun 

dipengaruhi oleh komposisi adonan terutama kandungan lemak, karena lemak 

berfungsi sebagai agen pembuihan yang dapat memerangkap udara dan air dalam 

struktur jaringan saat proses agitasi (Koyo, et al., 2016). Selain itu, nilai overrun 

juga dipengaruhi oleh total padatan. Total padatan yang terlalu rendah 

menyebabkan jumlah air yang membeku semakin besar sehingga udara yang 

terperangkap dalam es krim sedikit dan pengembangannya terbatas. Hal ini 

menyebabkan rendahnya nilai overrun (Violisa et al., 2012). Rendahnya nilai 

overrun menyebabkan makin tahannya gelato terhadap proses pelelehan pada 

suhu ruang atau resistensi pelelehannya semakin lama (Dewi, et al. 2015). Nilai 

overrun merupakan penilaian sifat fisik es krim yang penting terutama pada skala 

industri yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (Masykuri et al., 2012). 

Resistensi pelelehan merupakan kemampuan es krim untuk mecair atau 

meleleh pada suhu ruang. Cepat lambatnya resistensi pelelehan dipengaruhi oleh 

nilai overrun es krim (Oksilia et al., 2012). Resistensi pelelehan dipengaruhi 

jumlah udara dalam es krim. Adanya udara di dalam es krim akan membentuk 

rongga-rongga udara yang akan segera terlepas bersamaan dengan melelehnya es 

krim, sehingga semakin banyak rongga udara maka es krim semakin cepat 

meleleh pada suhu ruang (Arifa et al., 2014). 

Total padatan merupakan seluruh komponen padatan dalam suatu bahan 

pangan yang meliputi protein, lemak, dan karbohidrat (Nugroho dan Kusnadi, 
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2015). Kadar dari ketiga komponen tersebut mempengaruhi nilai kalori. Nilai 

kalori dari 1g karbohidrat dan 1g protein adalah 4 kalori serta nilai kalori dari 1g 

lemak adalah 9 kalori (Budianto, 2009). Total padatan mempengaruhi nilai 

viskositas atau kekentalan. Makin tinggi total padatan dalam adonan maka makin 

tinggi viskositas atau kekentalannya (Widiantoko dan Yunianta, 2014). Total 

padatan berfungsi untuk menurunkan titik beku adonan, meningkatkan viskositas, 

mencegah penggumpalan tekstur dan mempertahankan gelembung udara kecil dan 

stabil pada pembuatan es krim sehingga akan dapat meningkatkan nilai overrun 

dan menghasilkan tekstur es krim yang lembut (Nugroho dan Kusnadi, 2015). 

 Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida atau cairan, makin tinggi 

nilainya maka cairan tersebut semakin kental (Widiantoko dan Yunianta, 2014). 

Viskositas gelato dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan terutama 

lemak, gula, emulsifier dan bahan stabillizer (Mellado, 1998). Viskositas juga 

dapat dipengaruhi oleh penanganan dalam pengolahan adonan es krim serta 

temperatur adonan (Arifa et al., 2014). 

 
2.6. Sifat Sensoris Es Krim 

 Sifat sensoris es krim merupakan aspek yang sangat penting dalam 

mengetahui penerimaan es krim oleh konsumen. Sifat sensori dilakukan dengan 

evaluasi secara langsung dengan panca indera manusia untuk mengetahui atribut 

sensori suatu produk pangan (Abdullah, 1990). Atribut sensoris es krim yaitu 

meliputi rasa, tekstur, dan aroma es krim.  
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Rasa dari produk pangan merupakan sifat sensoris yang utama. Suatu 

produk dapat diterima oleh konsumen jika mempunyai rasa enak dan sesuai 

dengan yang diinginkan. (Rahardjo, 2016). Rasa dari es krim dipengaruhi oleh 

komposisi bahan serta nilai overrun. Nilai overrun yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan rasa yang hambar karena udara yang terkandung dalam es krim 

yang terlalu tinggi (Oksilia et al., 2012). 

Tekstur es krim mempengaruhi penerimaan konsumen, karena sifatnya 

yang dapat mempengaruhi mouthfeel. Tekstur es krim yang diinginkan oleh 

konsumen yaitu lembut dan creamy. Tekstur tersebut dipengaruhi oleh komposisi 

bahan, pengolahan, serta penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 2004). Tekstur 

dipengaruhi oleh sifat fisik es krim yang meliputi yaitu overrun, resistensi 

pelelehan, total padatan dan viskositas. (Widiantoko dan Yunianta, 2014). 

Pengujian aroma terhadap produk pangan merupakan hal penting karena 

secara langsung dapat memberikan hasil penerimaan terhadap produk. Aroma 

merupakan kesan pertama penilaian konsumen terhadap produk, aroma yang 

harum meningkatkan minat konsumen terhadap produk (Susanti, 2013). Aroma 

pada produk pangan merupakan hasil dari uap yang dikeluarkan. Konsumen tidak 

akan menerima produk pangan yang aromanya menyimpang dari yang seharusnya 

(Purwanto et al., 2013). Aroma khas dari gelato adalah aroma susunya karena 

merupakan bahan utama dalam pembuatan gelato. Aroma dari gelato juga dapat 

ditingkatkan dengan penambahan berbagai essence seperti vanilla, aroma buah-

buahan, serta aroma lain (Goff dan Hartel, 2013).  


