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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Es krim 

 

Es krim adalah salah satu pangan internasional yang dapat dengan mudah 

diterima oleh selera masyarakat Indonesia, hal ini terjadi karena es krim memiliki 

rasa yang manis, segar dan mudah dimodifikasi dengan berbagai jenis rasa, es 

krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat melalui cara pasteurisasi, 

homogenisasi, pematangan es krim dengan penyimpanan dalam lemari es, serta 

pembekuan dan pengadukan (Saleh, 2004).  

Es krim terbentuk dari beberapa campuran bahan baku utama diantaranya 

adalah protein yang berfungsi untuk membentuk lapisan permukaan di sekitar 

globula lemak saat homogenisasi dan menyelubungi gelembung udara pada saat 

pembuihan (Widiantoko dan Yuniaka, 2014). Sedangkan lemak membantu untuk 

menghasilkan tekstur yang halus sedangkan bahan penstabil berfungsi untuk 

meningkatkan kekentalan dan mengurangi atau mencegah terbentuknya kristal 

kasar (Susilorini dan Sawitri, 2006).  

Sebelum diedarkan ke pasaran, es krim harus memenuhi syarat mutu es 

krim yang di atur oleh Standar Nasional Indonesia. Syarat mutu es krim bertujuan 

agar produk es krim yang di hasilkan memiliki kualitas dan memiliki karakteristik 

keamanan pangan. Adapun parameter es krim yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim 

 

Sumber : Standar Nasional Indonesia No. 01-3713-1995 

 

 

Sifat-sifat es krim dipengaruhi oleh tahap pembuatan dan bahan baku yang 

digunakan, adapun tahap proses yang dilewati adalah pembekuan dan tahap ini 

menjadi tahap utama pembuatan es krim (Muaris, 2006). Bahan utama yang 

digunakan dalam proses pembuatan es krim adalah susu (krim) yang berfungsi 

sebagai pemberi tekstur halus. Namun saat ini susu hewani yang digunakan 

sebagai bahan pembuat es krim dapat digantikan dengan lemak yang berasal dari 

nabati di antaranya adalah kelapa, palawija ataupun lemak yang diperoleh dari 

No. Kriteria Uji Unit Standart 

1 

Keadaan: 

 

Penampakan 

Rasa 

Bau 

 

 

- 

 

 

normal 

normal 

normal 

2 Lemak % (b/b) min 5,0 

3 Gula dihitung sebagai sakarosa % (b/b) min 8,0 

4 Protein % (b/b) min 2,7 

5 Jumlah padatan % (b/b) min 3,4 

6 

Bahan Tambahan Makanan: 

 

Pemanis Buatan 

Pewarna Tambahan 

Pemantap Dan Pengemulsi 

 

Negatif 

Sesuai SNI 01-0222-1987 

7 

Cemaran Logam: 

 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

 

mg/kg 

 

 

maks 1,0 

maks 20,0 

8 Cemaran Arsen (As) mg/kg maks 0,5 

9 

Cemaran Mikroba: 

 

Angka Lempeng Total 

Coliform 

Salmonella 

Listeria SPP 

 

 

koloni/g 

APM/g 

koloni/25 g 

koloni/25 g 

 

 

maks 10
5 

<3 

negatif 

negative 
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kacang kedelai (Dewi, 2002). Lemak yang terkandung dalam es krim juga dapat 

memberikan efek pelumasan pada wadah es krim dalam pembuatan es krim 

sebaiknya lemak dibatasi karena pertimbangan harga, kalori yang tinggi, dan 

pembatasan cita rasa yang berlebihan (Syafutri dan Eka, 2012) 

 

2.2. Proses Pembuatan Es krim 

 

Proses pembuatan es krim dibuat melalui cara pasteurisasi, homogenisasi, 

pematangan es krim dengan penyimpanan dalam lemari es, serta pembekuan dan 

pengadukan (Saleh, 2004). Pasteurisasi dilakukan pada adonan es krim agar 

matang dan mematikan bakteri, homogenisasi bertujuan untuk menyeragamkan 

ukuran globula lemak dan menghomogenkan semua bahan es krim, penyimpanan 

di dalam lemari es bertujuan agar suhu adonan es krim menjadi rendah dan lebih 

mudah membeku sementara pengadukan yang dilakukan menggunakan ice cream 

maker bertujuan untuk memperkecil dan menyeragamkan ukuran kristal es yang 

terbentuk selanjutnya dibekukan dalam freezer pada suhu -18°C. (Zahro et al., 

2015). Pada dasarnya pembuatan es krim memiliki prinsip membentuk rongga 

udara pada campuran bahan sehingga dihasilkan volume (Harris, 2011). 

  Es krim dapat dibuat menggunakan alat ice cream maker atau dapat pula 

menggunakan teknik tradisional, namun menggunakan teknik tradisional tingkat 

kegagalannya lebih tinggi sebab proses pengadukan dalam pembuatan es krim 

harus dilakukan secara konstan. Hal ini bertujuan agar terjadi pencampuran udara 

kedalam adonan es krim sehingga dihasilkan busa yang seragam atau homogen, 
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selain itu juga bertujuan agar diperoleh ukuran kristal es yang kecil (Hartatie, 

2011). 

 

2.3. Susu 

 

Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena mengandung 

zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Susu dapat diolah 

menjadi berbagai produk untuk memperoleh susu yang beraneka ragam, 

berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, tahan simpan, mempermudah pemasaran 

dan transportasi, sekaligus meningkatkan nilai tukar dan daya guna bahan 

mentahnya (Saleh, 2004).  

Proses pengolahan susu selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya 

ilmu di bidang teknologi pangan, sehingga semakin lama akan semakin banyak 

jenis produk susu yang dikenal. Hal ini sangat menggembirakan dan merupakan 

langkah yang sangat tepat untuk mengimbangi laju permintaan pasar (Jaya dan 

Didik, 2009).  

Susu merupakan bahan makanan utama bagi makhluk yang baru lahir, baik 

bagi hewan maupun manusia. Sebagai bahan makanan/minuman susu mempunyai 

nilai gizi yang tinggi, karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan 

oleh tubuh seperti kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B dan riboflavin yang 

tinggi. Komposisinya yang mudah dicerna dengan kandungan protein, mineral 

dan vitamin yang tinggi, menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang 
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fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan 

dan selera konsumen (Saleh, 2004). 

 

2.4. Sari Kedelai Hitam 

 

Sari kedelai hitam adalah minuman hasil ekstraksi protein biji kedelai hitam 

dengan menggunakan air panas (Istiqomah. et al., 2016).  Sari kedelai hitam tidak 

mengandung kolesterol karena merupakan produk nabati namun memiliki 

karakteristik yang mirip dengan susu yakni dalam 100 g sari kedelai hitam 

mengandung protein 3,6%, dan lemak 2%, sedangkan dalam 100 g susu 

mengandung protein 2,9% dan lemak 3,3% (Astawan, 2004). Varietas kedelai 

hitam dengan kadar protein tinggi (37-42% bk), antara lain adalah Merapi, 

Cikuray dan Mallika (Ginting et al., 2009). Kedelai hitam ini cocok untuk 

dikonsumsi penderita intoleransi laktosa, yakni seseorang yang tidak mempunyai 

enzim laktase dalam tubuhnya untuk itu sari kedelai cocok digunakan sebagai 

pengganti susu (Lamina, 1989). 

Sari kedelai hitam berasal dari kedelai hitam yang merupakan komoditas 

pertanian yang sangat penting karena multiguna, kedelai dapat dikonsumsi 

langsung dan dapat juga digunakan sebagai bahan baku agroindustri seperti 

tempe, tahu, tauco, kecap, susu kedelai dan untuk keperluan industri pakan ternak 

(Uransyah dan Madya, 2011). Industri pangan di Indonesia memberikan perhatian 

besar terhadap sari kedelai hitam karena selain kaya akan protein dan serat juga 

kaya akan antioksidan seperti isoflavone dan anthochyanin yang banyak dikaitkan 

dengan pengobatan atau pencegah kanker (Nasution et.al., 2013), kadar antosianin 
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pada kedelai hitam lebih tinggi dibanding dengan kedelai kuning yakni 0,56 mg/g 

dibandingkan dengan kedelai kuning 0,02 mg/g, kulit kedelai hitam merupakan 

sumber senyawa antosianin (Takahashi et al., 2005) 

Kedelai hitam memiliki kadar tanin 4 kali lipat dibanding kedelai kuning, 

sehingga proses pembuatan sari kedelai hitam harus melalui tahap perendaman 

selama 8 jam agar meminimalisasi kandungan tanin dalam sari kedelai hitam 

(Wardani dan Ika, 2014). Kedelai hitam memiliki kandungan asam amino 

glutamat yang lebih tinggi dibanding dengan kedelai kuning, sehingga kedelai 

hitam memiliki rasa yang lebih gurih (Sigit et al., 2010) 

Daya terima masyarakat terhadap sari kedelai hitam masih sangat rendah, 

hal ini terjadi karena adanya bau langu pada sari kedelai hitam apabila langsung di 

konsumsi, sehingga perlu adanya pengolahan sari kedelai hitam untuk dijadikan 

produk pangan yang dapat mengurangi bau langu yang ditimbulkan. Salah satu 

jenis pengolahan pangan yang dapat dibuat adalah es krim. 

 

2.5. Parameter Mutu Es Krim 

 

Beberapa parameter untuk menentukan mutu es krim antara lain overrun, 

resistensi pelelehan, kadar protein dan tingkat kesukaan. Berikut diuraikan secara 

ringkas penentuan mutu tersebut. 

 

2.5.1. Overrun 

 

Sifat fisik yang perlu diuji dalam produk es krim adalah overrun yakni 

menunjukkan banyak sedikitnya udara yang terperangkap karena peroses agitasi, 
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udara yang terperangkap dalam adonan es krim terjadi akibat adanya proses 

pemasukan udara oleh mesin ice cream maker sehingga mesin yang digunakan 

dapat mempengaruhi kualitas es krim itu sendiri. Udara yang terperangkap di 

dalam es krim akan terlepas seiring dengan mencairnya es krim, overrun es krim 

ini dapat dipengaruhi oleh formula es krim dan metode pembuatan es krim 

(Hartatie, 2011). Adapun es krim yang berkualitas memiliki overrun 70-80% 

sedangkan untuk industri rumah tangga 35-50% (Suprayitno et al., 2001). 

Mulyani et al. (2014) menyatakan bahwa overrun dipengaruhi oleh kadar lemak 

suatu bahan dan lama pembuihan sehingga masuknya udara dan pengocokan yang 

seragam akan menghasilkan produk yang memepunyai sel-sel udara yang kecil. 

  Es krim industri besar dan industri kecil memiliki nilai overrun yang 

berbeda, hal ini terjadi karena adanya proses penginjeksian udara sedangkan pada 

industri rumah tangga tidak melalui proses penginjeksian udara (Masykuri et al. 

2012). Sementara itu Wahyuni (2011) menyatakan bahwa agar mendapatkan nilai 

overrun yang sesuai dengan standar dilakukan proses pembekuan yang 

dikombinasi dengan proses agitasi yang tujuannya memasukan udara kedalam ice 

cream mix.  

 

2.5.2. Resistensi Pelelehan 

 

Kualitas es krim dapat dilihat dari tingkat lelehnya, adapun es krim yang 

berkualitas adalah es krim yang memiliki tingkat kelelehan yang baik sehingga 

tidak mudah meleleh saat disajikan, resistensi pelelehan es krim berkaitan dengan 

body dan tekstur serta intensitas kemanisan, kisaran  resistensi pelelehan yang 
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baik pada es krim adalah 15-25 menit (SNI No. 01-3713-1995) sedangkan Flores 

et al. (1992) menyatakan bahwa resistensi pelelehan yang baik pada es krim 

berkisar 10 – 15 menit. Es krim yang terlalu cepat meleleh disebabkan karena 

rendahnya padatan yang digunakan. Sebaliknya pada es krim yang lambat meleleh 

biasanya disebabkan karena terlalau banyak bahan padatan (Nur, 2012). 

 

2.5.3. Kadar Protein  

 

Protein merupakan polimer asam amino. Terdapat puluhan asam amino 

yang berbeda merupakan penyusun protein alami. Protein dibedakan satu sama 

lain berdasarkan tipe ,jumlah dan susunan asam aminonya. Perbedaan ini 

menyebabkan perbedaan struktur molekuler, kandungan nutrisi dan sifat 

fisikokimia. Protein merupakan konstituen penting dalam makanan, dimana 

protein merupakan sumber energi sekaligus mengandung asam-asam amino 

esensial seperti lysine, tryptophan, methionine, leucine, isoleucine dan valine 

asam amino adalah asam amino yang penting bagi tubuh, namun tidak bisa 

disintesis dalam tubuh. Protein juga merupakan komponen utama dalam berbagai 

makanan alami, yang menentukan tekstur keseluruhan, misalnya keempukan. 

Protein terisolasi sering digunakan dalam makanan sebagai unsur kandungan 

karena sifat atau fungsi uniknya, antara lain kemampuannya menghasilkan 

penampilan tekstur atau stabilitas yang diinginkan dapat diartikan bahwa protein 

merupakan suatu zat gizi yang amat penting bagi tubuh, karena zat ini di samping 

berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun 

dan pengatur (Winarno, 2004). 
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Diantara poduk nabati lainnya, kacang-kacangan mempunyai kandungan 

protein relatif tinggi. Karena itu kacang-kacangan mempunyai peranan cukup 

besar dalam pemenuhan protein dalam menu masyarakat. Kacang-kacangan tinggi 

akan kandungan asam amino lysin, namun rendah kandungan asam amino 

methionin dan triptofan. Hal ini kebalikan dari komposisi asam amino protein biji-

bijian. Karena itu dengan prinsip penggabungan antara kacang-kacangan dan biji-

bijian maka dapat memperbaiki keseimbangan asam aminonya, sehingga tujuan 

perbaikan mutu protein dapat tercapai (Muchtadi, 1988). 

Pengujian protein dapat dilakukan dengan analisis cara Kjeldahl. Pada 

metode ini bahan didestruksi dengan asam sulfat pekat menggunakan katalis 

selenium oksiklorida atau butiran Zn. Amonia yang terbentuk ditampung dan 

dititrasi dengan bantuan indikator. Metode Kjeldahl pada umumnya dapat 

dibedakan atas dua cara, yaitu cara makro dan semimakro. Kekurangan cara 

analisis ini adalah bahwa purina, pirimidina, vitamin-vitamin, asam amino besar, 

kreatin, dan kreatinin ikut teranalisis dan terukur sebagai nitrogen protein. Bahkan 

melamin juga dapat teridentifikasi sebagai protein karena memiliki atom N dalam 

senyawanya. Analisa protein cara Kjeldahl pada dasarnya dapat dibagi menjadi 

tiga tahapan yaitu proses destruksi, proses destilasi dan tahap titrasi (Nuraidah, 

2009). 

 

2.5.4. Tingkat Kesukaan 

 

Penilaian kesukaan disebut juga penilaian dengan indera atau penilaian 

sensorik yang merupakan suatu cara penilaian paling sederhana. Penilaian 
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organoleptik banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi hasil pertanian dan 

makanan. Penilaian dengan cara ini banyak disenangi karena dapat dilaksanakan 

dengan cepat dan langsung. Terkadang penilaian ini juga dapat memberikan hasil 

penelitian yang sangat teliti. Sifat subjektif pangan lebih umum disebut 

organoleptik atau sifat inderawi karena penilaian didasarkan pada rangsangan 

sensorik pada organ indera (Soekarto, 2000).  

Soekarto (2000), mengemukakan bahwa uji penerimaan meliputi uji 

kesukaan (hedonik). Dalam uji hedonik panelis diminta untuk menyatakan 

tanggapan pribadinya tentang tingkat kesukaan terhadap suatu produk. Tingkat 

kesukaan ini disebut skala hedonik yang dapat direntangkan atau diciutkan 

menurut rentangan skala yang dikehendaki. Kemudian dalam analisis data skala 

hedonik tersebut ditransformasikan dalam skala numerik dan dilakukan analisis 

statistik. Penilaian sifat bahan pangan yang menentukan diterima atau tidak suatu 

produk adalah sifat indrawinya. Prinsipnya uji kesukaan menggunakan panca 

indera sebagai alat untuk mengukur mutu, sehingga sering juga disebut bersifat 

subyektif. (Sappu et al., 2014) 

Penilaian uji kesukaan produk menggunakan uji skor yaitu panelis diminta 

untuk menilai berdasarkan sifat atau mutu produk dalam bentuk skor (Kartika et 

al., 1988). Kesukaan terhadap suatu produk dinilai dari Rasa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan 

komponen rasa lain yaitu komponen rasa primer. Akibat yang ditimbulkan 

mungkin peningkatan intensitas rasa atau penurunan intensitas rasa (test 

compensation) (Winarno, 2004). 


