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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penstabil atau stabilizer merupakan salah satu bahan yang ditambahkan 

dalam pembuatan es krim. Penstabil dalam pembuatan es krim memiliki peran 

penting yaitu untuk menjaga kestabilan ice cream mix, memperbaiki tekstur 

adonan es krim, memiliki kemampuan mengikat air dan mengurangi terjadinya 

pengkristalan es krim pada saat penyimpanan. Konsentrasi penstabil sangat 

bervariasi tergantung dari jenis penstabil yang dipilih dan digunakan (Hui, 2006). 

Alginat dan kitosan merupakan jenis dari penstabil yang biasa digunakan dalam 

pembuatan es krim. 

Alginat merupakan kelompok polisakarida yang banyak ditemukan pada 

rumput laut coklat (Basmal et al., 2013). Alginat memiliki polimer berantai lurus 

yang terdiri dari asam D-mannuronat dan asam L-guluronat dalam bentuk 

melingkar seperti cincin piranosa dengan ikatan -(1 4) (Agnessya, 2008; Rehm, 

2009). Kandungan alginat banyak ditemukan pada rumput laut jenis Sargassum 

sp. Alginat dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam industri, seperti industri 

percetakan, tekstil, farmasi, makanan, dan kosmetik. Industri makanan 

memanfaatkan alginat sebagai bahan penstabil, salah satunya sebagai bahan 

penstabil dalam pembuatan es krim. Alginat sebagai bahan penstabil umumnya 

digunakan untuk meningkatkan viskositas pada es krim, membuat tekstur es krim 

yang lembut, dan waktu leleh yang lebih lama (Zailanie et al., 2001). 
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Kitosan merupakan polisakarida kedua terbesar setelah selulosa dan hasil 

derivatif deasetilasi dari kitin dengan polimer -(1,4)-2-acetamido-2-deoxy-D-

glukosa dan -(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glukosa. Kitosan dapat diperoleh 

melalui limbah hewan crustaceae seperti cangkang udang dan kepiting. Jumlah 

kitin yang terdapat pada limbah cangkang udang sebesar 20 %. Limbah cangkang 

udang umumnya dibuang dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Kitosan dapat dimanfaatkan sebagai penstabil dalam pembuatan es krim (Anward 

et al., 2013; Gandasasmita, 2009).  

Es krim merupakan salah satu makanan yang disukai dari semua kalangan 

mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Es krim adalah produk makanan yang 

dibuat dari campuran bahan terdiri dari bahan baku produk susu (susu, krim, 

mentega) dan produk bukan susu (penstabil, pengemulsi, pemanis, pewarna, dan 

perasa) yang telah melewati fase pasteurisasi dan homogenisasi agar homogen. 

Campuran bahan baku es krim tersebut dibuat dengan cara dibekukan. Tekstur es 

krim dapat berubah apabila total lemak yang digunakan sedikit (Brown, 2014). 

Berdasarkan total lemak, es krim dibagi menjadi empat kelompok, yaitu es krim 

ekonomi, standard, premium, dan super premium (Goff dan Hartel, 2013). 

Umumnya, bahan pengemulsi dan penstabil yang biasa digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah karaginan, gum arab, pektin, gelatin, sodium alginate, 

dan Carboxymethyl Cellulose (CMC). Setiap bahan pengemulsi dan penstabil 

yang digunakan akan menghasilkan tekstur es krim yang berbeda-beda (Arbuckle, 

2013). 

Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan alginat yang berasal dari rumput 

laut Sargassum sp. dan kitosan yang berasal dari limbah cangkang udang sebagai 
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bahan penstabil dalam pembuatan es krim dan pengaruhnya terhadap overrun, 

viskositas, waktu leleh, dan tingkat kesukaan atau hedonik.  

1.2 Perumusan Masalah 

Alginat pada rumput laut Sargassum sp. mempunyai manfaat dalam 

pembuatan es krim yaitu untuk mencegah terbentuknya kristal es yang besar, 

memiliki kemampuan untuk larut dalam air dingin dan menyerap air sehingga 

membentuk kekentalan dan tekstur es krim yang halus (Yunizal, 2004). Kitosan 

merupakan kandungan yang diperoleh dari produk olahan limbah cangkang udang 

yang dapat digunakan sebagai bahan penstabil (Hossain dan Iqbal, 2014).  

Penelitian mengenai penggunaan penambahan hidrokoloid alginat dan 

sejenisnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Syafarini (2009) melakukan 

penelitian dengan membandingkan karakteristik produk tepung es krim dengan 

penambahan hidrokoloid karaginan dan alginat. Hasil penelitian Syafarini (2009), 

menunjukkan karakteristik produk tepung es krim dengan penambahan alginat  

sebanyak 0.8% lebih baik dibandingkan dengan penambahan karaginan dan 

campuran karaginan-alginat.  

Penelitian mengenai penambahan kitosan sebagai penstabil es krim sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Hendriani (2005) melakukan penelitian dengan 

membandingkan stabilitas es krim dengan penambahan konsentrasi kitosan yang 

berbeda. Hasil penelitian Hendriani (2005), menunjukkan penambahan kitosan 

dengan konsentrasi 0.05% menghasilkan es krim dengan stabilitas yang baik 

dibandingkan dengan penambahan konsentrasi kitosan 0% dan 0.25%. 

Penelitian yang menunjukkan pengaruh konsentrasi penambahan alginat dan 

kitosan terhadap viskositas, titik leleh, dan overrun serta tingkat kesukaan 
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terhadap es krim premium dan super premium belum pernah dilakukan. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan penelitian yang menunjukkan 

pengaruh konsentrasi penambahan alginat yang berasal dari rumput laut 

Sargassum sp. dan kitosan yang berasal dari limbah cangkang udang terhadap 

viskositas, titik leleh, dan overrun serta tingkat kesukaan es krim yang dihasilkan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan alginat dan kitosan yang berasal dari rumput laut Sargassum sp. dan 

limbah cangkang udang terhadap karakteristik dan penerimaan pada es krim yang 

dihasilkan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengekstrak alginat dari rumput laut Sargassum sp. dan kitosan limbah 

cangkang udang dan mempelajari karakteristiknya;  

2. Mengaplikasikan alginat dan kitosan sebagai penstabil pada produk es krim 

dengan perbedaan rasio alginat-kitosan dan jenis es krim serta mengevaluasi 

karakteristik fisika-kimia dan organoleptik es krim yang dihasilkan.




